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R E S U M O

Através de estudos sobre percolação, pode-se determinar se uma rede bidimensional percola,

percorrendo apenas parte das fronteiras dos aglomerados, verificando se existem dois sítios da

fronteira conectados em lados opostos da rede, isto é, sem a necessidade de preencher todos os

sítios que formam os aglomerados. O objeto desta tese é um algoritmo para tal fim. Diante da

velocidade que este algoritmo terá, percorrendo apenas parte das fronteiras dos aglomerados,

vimos que seria possível estudar redes de tamanhos jamais alcançados (superiores a um trilhão de

sítios), com complexidade menor que 1 e um baixo custo computacional em relação aos algoritmos

já desenvolvidos sobre o tema percolação. Passamos, com isso, a querer estudar o comportamento

do limiar de percolação e da dimensão fractal da fronteira em redes dos mais diversos tamanhos e

com uma grande quantidade de simulações, as quais os resultados permitiram fazer comparações

e confirmar as previsões feitas através de leis de escalas já conhecidas na literatura.

Palavras chaves: Aglomerado Percolante. Fronteira. Limiar de Percolação. Dimensão Fractal.

Sequências com Repetição.
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A B S T R A C T

Through studies on percolation, can determine if a percolates dimensional network, covering

only part of the borders of the agglomerates by checking if there are two border sites connected

on opposite sides of the net, i.e. without the need to fill all the sites form agglomerates. The

object of this thesis is an algorithm for this purpose. Given the speed that this algorithm will,

covering only part of the borders of the clusters, we saw that it would be possible to study never

reached sizes of networks (more than one trillion websites), with less complexity than 1 and a low

computational cost compared to the algorithms already developed on the theme percolation. We

pass, therefore, to want to study the behavior of percolation threshold and the fractal dimension

of the border into networks of different sizes and with a lot of simulations, which results allowed

comparisons and confirm the predictions made by laws scales known in the literature.

Key-words: Particleboard percolating. Border. Percolation threshold. Fractal Dimension.

Sequences with Repetition.
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1
I N T R O D U Ç Ã O

1.1 considerações gerais

Nos últimos anos a Física Teórica e mais especificamente a Física Estatística vem colaborando

fortemente com a indústria do petróleo, principalmente nas previsões de localização das jazidas e

posteriormente sua produção, maximizando seus lucros.

Quando ocorre a descoberta de um campo de petróleo, estima-se o volume de gás e petróleo

no reservatório e avalia-se quanto que pode ser extraído. Sendo viável a produção, inicialmente

basta considerar os poços produtores, devido a diferença de pressão em relação a superfície ou

por um simples bombeamento de sucção. Passado um determinado período, com essa diferença

de pressão diminuindo, há necessidade de poços injetores, onde injeta-se fluidos, como água e/ou

gás, empurrando os hidrocarbonetos na direção dos poços produtores.

Muitos sistemas físicos, químicos, biomatemáticos, econômicos, geológicos, entre outros são

formados por um grande número de elementos que interagem entre si. Estes sistemas possuem

alta complexidade, se comportam de forma não linear (sistemas aleatórios e não homogêneos) em

muitas propriedades e são representados por modelos matemáticos muitas vezes com difícil ou

sem solução analítica. Assim como nestes casos, na área de exploração petrolífera, para otimizar

a recuperação, se faz necessário a melhor colocação desses poços e determinar a estratégia de

injeção. Para isso, é necessário estimar corretamente o fluxo de petróleo, gás e água no meio

poroso que é o reservatório e suas vazões nos poços produtores. Nestes casos são necessárias

simulações numéricas e métodos da Física Estatística para estudar e compreender estes sistemas.

Apresentaremos neste trabalho, um algoritmo eficiente e ultra veloz, tendo como objetivo tornar

possível e viável simular alguns destes problemas.

A teoria da percolação constitui um exemplo de modelo matemático que pode ser utilizado para

representar alguns sistemas de alta complexidade. É um ramo da teoria das probabilidades que

trata das propriedades dos meios aleatórios, possui uma definição simples em termos geométricos,

apesar de não ter solução analítica no caso geral e apresenta características não triviais do ponto

de vista da Física, incluindo fenômenos críticos, fractalidade e a não linearidade.

Alguns fenômenos que podemos citar como estudados pela teoria da percolação são: transição

de fase condutor/isolante, propagação de fogo em florestas, epidemias, polímeros ramificados,

recuperação de petróleo pela injeção de água ou de um gás imiscível e fluxos de fluidos em meios

porosos.

3
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Consideremos o tabuleiro mostrado na Figura 1 semelhante ao do jogo de xadrêz, mas com

10x10 sítios. Imaginemos este tabuleiro constituído de material isolante. Podemos cobrir um sítio

qualquer com uma placa quadrada condutora. Dizemos então que o sítio foi ocupado.

Vamos definir uma regra aleatória de ocupação de cada sítio adotando uma probabilidade

de ocupação p. Neste caso a probabilidade do sítio não ser ocupado será 1− p. Aplicamos

esta regra aleatória a todos os sítios. Para pequenos valores de p a figura resultante mostrará a

maioria dos sítios ocupados isolados, circundados por sítios não ocupados. Os sítios ocupados

passarão a formar agrupamentos à medida que p aumenta. No exemplo da Figura 1 os sítios

foram ocupados com probabilidade p = 0, 10. O tamanho dos agrupamentos deverá crescer com

o aumento da probabilidade.

Figura 1: Tabuleiro com 10x10 sítios, ocupado com probabilidade p = 0, 10.

Analisando a distribuição de sítios na Figura 1, destacamos com o círculo 1 um sítio que

classificamos como isolado, pois não existe outro sítio ocupado com lado comum. Veja que, além

do sítio destacado pelo círculo 1, encontramos outros sete na mesma situação. Dizemos que dois

sítios ocupados estão conectados, se eles possuem um lado em comum, como os sítios do interior

do círculo 2. Observamos que os dois sítios no interior do círculo 3 estão se tocando apenas em

um vértice, porém neste caso consideramos que não estão conectados.

Os sítios que possuem um lado em comum, como no interior do círculo 2 da Figura 1, são

chamados primeiros vizinhos. Estamos interessados em tabuleiros de tamanho muito grande, ou

seja, no limite termodinâmico. A representação geométrica dos tabuleiros é feita por reticulados

que chamaremos simplesmente de redes. Neste contexto vamos analisar a Figura 2, onde os

sítios do tabuleiro foram ocupados com probabilidade p = 0, 20. Existem agora muitos sítios

conectados. Vamos então estender o conceito de conexão para dois sítios quaisquer. Dizemos

que dois sítios (quaisquer) ocupados estão conectados, quando existe, pelo menos um caminho

entre eles, em que cada sítio ao longo desse caminho, está conectado com seu antecessor e com
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seu sucessor. Ao conjunto de todos sítios conectados a um mesmo sítio ocupado chamamos

de aglomerado. Na Figura 2 existem 9 sítios isolados e 5 aglomerados com mais de um sítio

[Freitas][14].

Figura 2: Tabuleiro com 10x10 sítios, ocupado com probabilidade p = 0, 20.

Uma pergunta relevante é: existe condução entre dois lados opostos do tabuleiro? No caso das

Figuras 1 e 2 não existe. Vamos supor que só existem dez sítios ocupados (condutores). Neste

caso poderia haver condução de uma margem à margem oposta apenas se os dez sítios estivessem

dispostos em linha reta. A probabilidade disso ocorrer é 1, 155...10−14.

Para uma rede pequena como na Figura 3, há condução, estatisticamente falando, quando

p > 0, 60. Existir a condução entre dois lados opostos do tabuleiro é equivalente a existir um

caminho condutor entre margens opostas, ou seja, um aglomerado contendo sítios de duas faces

opostas. Quando isto acontece, dizemos que a rede percolou, e o correspondente aglomerado,

sendo denominado de aglomerado percolante. A probabilidade mínima para a qual o sistema

começa a percolar numa rede infinita (limite termodinâmico) tem um valor determinado que é

denominado por limiar de percolação ou concentração crítica, pois separa fases distintas (isolan-

tes e condutoras) e representado por pc. No caso de redes quadradas formada por sítios, o limiar

de percolação conhecido na literatura é pc = 0, 592746 [Stauffer and Aharony][41].

Neste primeiro exemplo o tipo de percolação apresentada foi por sítios. Outros tipos de per-

colação que podemos citar dentre os modelos discretos são, por ligações e por sítios e ligações

(percolação mista).

O limiar de percolação é a característica fundamental da teoria da percolação. Para valores de p

maiores que pc, os aglomerados formados (considerados finitos) são absorvidos pelo aglomerado

percolante, conectando margens opostas da rede. Para valores de p menores que pc o sistema é



1.2 apresentação do problema 6

Figura 3: Tabuleiro com 10x10 sítios, ocupado com probabilidade p = 0, 60.

isolante, uma vez que não existe nenhum caminho que conecte duas margens opostas da rede.

1.2 apresentação do problema

Reservatórios de petróleo possuem propriedades de meios desordenados, pois apresentam

grandes heterogeneidades geológicas em um amplo intervalo de escalas de comprimento, desde

centímetros até quilômetros, mantendo características topológicas semelhantes [Stanley][40].

Testemunhos e poços de testes tem boa representatividade, mas os resultados devem ser interpre-

tados para inferir propriedades de fluxo, quando, por sua vez, o fluxo ocorre na escala dos poros,

existindo uma grande incerteza a ser considerada.

Este tipo de abordagem pode ser feita através da simulação computacional das equações de

Navier Stokes, em um modelo aproximado que gera resultados imprecisos, com um alto custo

computacional. Muitos esforços também já foram despendidos para obter, matematicamente, o

valor preciso do limiar de percolação, bem como outras grandezas decorrentes como a dimensão

fractal. Em redes tridimensionais tem sido calculado através de simulação de Monte Carlo e outros

métodos numéricos. Por isto, existe um grande estímulo à produção de modelos alternativos

mais simples que possam reduzir as incertezas [Wilkinson and Willemsen][44].

Tomando-se como exemplo o fluxo de um fluido num reservatório de petróleo, vemos que o

mesmo é afetado por estas heterogeneidades, tornando-se necessária a construção de modelos

matemáticos para se fazer o estudo de determinadas simulações. Modelos matemáticos para

representar as conectividades e transportes em sistemas heterogêneos e geometricamente comple-
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xos são obtidos através da teoria da percolação.

Pode-se determinar se uma rede bidimensional percola, percorrendo apenas parte das fronteiras

dos aglomerados, verificando se existem dois sítios da fronteira em lados opostos da rede, isto é,

sem a necessidade de preencher todos os sítios que formam os aglomerados. Isto nos motivou a

desenvolver um algoritmo que vamos descrever neste trabalho.

Diante da velocidade que este algoritmo terá em percorrer apenas parte das fronteiras dos

aglomerados, vimos que seria possível estudar redes de tamanhos jamais alcançados (superiores

a um trilhão de sítios), com um baixo custo computacional e complexidade menor que 1 [Du and

Ko][9] em relação aos algoritmos já desenvolvidos sobre o tema percolação.

Passamos, com isso, a querer estudar o comportamento do limiar de percolação em redes dos

mais diversos tamanhos e com uma grande quantidade de simulações, as quais os resultados per-

mitiram fazer comparações e confirmar as previsões feitas através de leis de escalas já conhecidas

na literatura [Stauffer and Aharony][41].

1.3 f ísica do petróleo

O termo Física do Petróleo tem se consolidado nos últimos anos como uma área de aplicação das

ferramentas e métodos da Física Estatística e de Sistemas Complexos à exploração e à produção de

petróleo e gás natural, mais especificamente, em problemas de remoção de ruídos, processamento

de dados sísmicos, análise de grandezas físicas obtidas através de perfis de poços e de caracteri-

zação de reservatórios de petróleo. A Física Estatística é o ramo da Física que faz uso extensivo

da Estatística para analisar sistemas físicos de alta complexidade com elevado número de entes

constituintes, o que é inviabilizado, ou mesmo impossibilitado, o estudo detalhado do sistema

usando o Paradigma Newtoniano.

Nas últimas décadas do século XX, parte da comunidade dos físicos passou a se interessar pela

dinâmica de sistemas ditos complexos, que são sistemas constituidos de muitos elementos cujas

partes interagem entre si de forma simples, apesar do comportamento global ser surpreendente.

Uma das propriedades marcantes de tais sistemas é a presença de leis de escala (ou leis de potência)

e comportamentos universais. A tentativa de construir um modelo para esses fenômenos deu

origem a novos ramos da Física, a exemplo da Teoria do Caos e da Física de Sistemas Complexos,

de forma que conceitos como criticalidade auto-organizada, auto-similaridade, fractais e leis de

potência passaram a fazer parte da Física Contemporânea [Gleria et al.][16]. Esses novos conceitos

da Física Contemporânea estão sendo sistematicamente aplicados à problemas da Ciência do

Petróleo no que está ficando conhecido como Física do Petróleo.
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1.4 organização desta tese

O restante do texto está dividido da seguinte maneira:

Capítulo 2 - apresenta estruturas complexas, chamadas de Fractais, que são caracterizadas por

aspectos como a dimensão, a auto-similaridade e a maneira como são construídos;

Capítulo 3 - apresenta a Teoria da Percolação, um exemplo de modelo matemático que pode ser

utilizado para estudar os meios aleatórios;

Capítulo 4 - apresenta a teoria da percolação e os conceitos de fractais na Engenharia de Petróleo,

com destaque para transições de fase, caminhos mínimos e percolação por invasão;

Capítulo 5 - apresenta o desenvolvimento e aperfeiçoamento de um algoritmo que determina

se redes bidimensionais, de tamanhos jamais alcançados (superiores a um trilhão de sítios),

percolam, percorrendo apenas parte das fronteiras dos aglomerados, método esse equivalente

aos métodos tradicionais, mas com menor tempo computacional. Também analisamos como a

dimensão fractal da fronteira do aglomerado percolante se relaciona com o limiar de percolação;

Capítulo 6 - apresenta as conclusões, sugestões para trabalhos futuros e referências bibliográfi-

cas.
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2
F R A C TA I S

2.1 introdução

No final do século 19 matemáticos como Hausdorff, Cantor, Koch, Sierpinski e outros, já

"desafiavam" o Princípio Euclidiano, ou seja, pensavam na dificuldade de se descrever todas

as formas da natureza a partir de linhas, círculos, cubos, etc. No início do século 20 (1919),

Hausdorff e Besicovitch adiantaram as primeiras ideias sobre dimensões fractais.

O tema não mereceu muita atenção por parte dos matemáticos até meados do século 20, ha-

vendo a partir daí compreensão que vale a pena estudar a Matemática dos objetos não regulares

nas últimas décadas e desta forma muito progresso se obteve nesta área. Além disso, os conjuntos

irregulares se mostraram muito mais adequados do que as figuras da geometria Euclidiana

clássica na representação de vários fenômenos naturais.

A geometria fractal [Mandelbrot][26], tem uma estrutura muito mais abrangente para o estudo

destes conjuntos irregulares chamados fractais [Soares][38]. São estruturas complexas que podem

ser caracterizadas por três aspectos que estão presentes em todas elas.

O primeiro aspecto refere-se à classificação dos fractais por meio do conceito de dimensão

fractal. Esse conceito representa uma ruptura com a Geometria e a Topologia tradicionais, pois

permite que um objeto tenha como dimensão um valor não inteiro. Uma grande quantidade de

estruturas complexas de interesse de cientistas, médicos e engenheiros tem sido quantitativamente

descrita utilizando-se da ideia de dimensão fractal, pois caracteriza de uma maneira única a

forma geométrica em estudo.

A segunda característica dos fractais é a auto-similaridade, o que significa que um fractal é

invariante por mudança de escala, ou seja, se fizermos uma ampliação, ou uma redução, de uma

parte do fractal, veremos uma figura similar à anterior.

A terceira característica diz respeito à maneira como os fractais são construídos. Há sempre

a utilização de um processo iterativo. Isso quer dizer que, na construção de um fractal, iremos

repetir um determinado procedimento infinitamente. Esse procedimento pode ser determinado

por cálculos algébricos, ou construção geométrica, ou ainda alguma regra que envolva uma

aleatoriedade [Pereira][32].

No final da década de 1960, o matemático francês Benoit Mandelbrot [26] cunhou o termo

fractal para designar essas estruturas irregulares. Sua origem etimológica está no latim fractus,

que significa quebrado no sentido de irregular. E em 1982, por meio do seu livro The Fractal

11
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Geometry of Nature [Mandelbrot][26], tornou popular o uso dos fractais para descrever a Natureza.

Na Figura 4, temos o Fractal de Mandelbrot definido como o conjunto de pontos C no plano

complexo para o qual a sequência definida recursivamente a seguir não tende a infinito.

Z0 = 0

Zn+1 = Z2 +C

Figura 4: Fractal de Mandelbrot.

Os fractais exibem propriedades interessantes, alguns são contínuos em todos os pontos e ne-

nhum destes pontos possui derivada. Também se enquadram em duas categorias: determinísticos

e aleatórios.

2.2 fractais auto-similares e auto-afins

Existem várias maneiras de se definir um fractal. Talvez a mais simples seja a que diz respeito

à condição de invariância geométrica do objeto quando observado em escalas diferentes. Nos

exemplos a seguir, podemos visualizar tal definição.
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No primeiro exemplo, Figura 5, temos o Triângulo de Sierpinski. Sua geometria triangular é

constituída por pequenos triângulos que são cópias perfeitas da forma completa da figura. Assim,

se fizermos uma ampliação numa parte qualquer, veremos algo idêntico à figura como um todo.

Objetos como este, que se magnificam (ou se retraem) de forma isotrópica, são chamados de

fractais auto-similares.

Rigorosamente, podemos dizer que a auto-similaridade é uma propriedade de simetria que

torna o fractal invariante sob uma transformação geométrica isotrópica, ou seja, quando eles

possuem a mesma forma, independente de seus tamanhos, com os ângulos correspondentes de

mesma medida e os lados correspondentes de mesma proporção.

Outro bom exemplo de noção de auto-similaridade é o sistema de numeração decimal. Tome-

mos como exemplo o metro. O metro é dividido em dez partes iguais que são os decímetros.

Por sua vez, um decímetro é dividido em dez partes iguais que são os centímetros. O processo

não para e na teoria não há um limite para as subdivisões do metro. Na prática a Física Sub-

Atômica impões limites para a divisão infinita da matéria. A auto-similaridade está no fato de

que o decímetro é similar ao metro reduzido 10 vezes [Moreira][29].

Figura 5: Triângulo de Sierpinski.

Note que a auto-similaridade existe em infinitas hierarquias. Se, por qualquer motivo, para-se

a construção em alguma etapa, ele deixará de ser auto-similar. Na natureza encontramos repre-

sentações com finitas hierarquias, como vemos em uma folha de samambaia, um brócolis, uma

árvore e em uma folha nas Figuras 6 e 7.

Como vimos até o momento, a auto-similaridade de um sistema fractal implica que sua es-

trutura é invariante sob uma mudança de escala isotrópica de comprimentos, ou seja, todos os

comprimentos em todas as direções possuem o mesmo fator de escala, em infinitas hierarquias

[Tsallis et al.][43].

Entretanto, existem fractais que preservam sua invariância de escala mesmo se os comprimen-

tos nas direções forem reescalados por fatores diferentes das direções, ou seja, a invariância de

escala é preservada, somente se, nas direções x, y e z, os fatores de escala forem bx, by e bz,

respectivamente, onde, em geral, estes fatores não são iguais. Esta invariância de escala sob uma

reescala dependente das direções implica que o fractal é anisotrópico e chamado auto-afim. Deste

modo, podemos considerar os fractais auto-similares casos particulares dos fractais auto-afins
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[Sahimi][34].

Figura 6: Samambaia e brócolis como exemplos de representações fractais na natureza.

Figura 7: Uma árvore e uma folha com suas nervuras foliares, representações com finitas hierarquias.

Vejamos um exemplo de um conjunto fractal auto-afim. Na Figura 8 tomamos um quadrado

e o dividimos em 3 x 4 = 12 retângulos idênticos. Em seguida excluímos os dois retângulos

centrais. Depois dividimos cada um dos retângulos que permaneceram em 12 retângulos menores

e excluímos os dois retângulos centrais. Continuando este processo obtemos, no limite, um fractal

auto-afim.
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Figura 8: Construção de um conjunto Fractal auto-afim. Um quadrado sólido é dividido em 3x4 = 12 partes
retangulares iguais e as duas partes centrais são retiradas, formando o segundo passo. Repete-se o
processo em cada um dos 10 retângulos sólidos restantes e assim por diante.

2.3 fractais determin ísticos

Muitos fractais são intitulados Sistemas de Função Iterada, pois são originados de uma função

que foi iterada muitas vezes. Ligado ao conceito de iteração temos o conceito de recursividade,

que é a aplicação da mesma regra só que em pontos diferentes do conjunto e em outra escala

[Moreira][29].

Em seguida veremos exemplos de sistemas de funções iteradas. Para que um verdadeiro fractal

seja criado, é necessário que este processo não termine nunca, o que significa que os fractais são

objetos considerados no limite.

Conjunto de Cantor: (Georg Cantor, 1845-1918) é um dos fractais mais conhecidos e foi obtido

pela primeira vez em 1883 [Clarke][7].

Para construir o conjunto de Cantor, inicia-se com um intervalo fechado C0 = [0, 1] como

mostra a Figura 9. Em seguida, retiramos de C0 o intervalo (13 , 23 ), que é o terço aberto do meio

e denotamos o conjunto fechado restante por C1. Construímos C2 pela aplicação deste mesmo
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procedimento a cada um dos quatro segmentos de C1 e assim sucessivamente.

Figura 9: Construção do Conjunto de Cantor. Em cada estágio o terço do meio é retirado.

Continuando este processo de retirada dos terços abertos do meio de cada intervalo fechado

do estágio anterior, obtemos uma sequência de conjuntos fechados Ck, onde contém os seus

sucessores e Ck+1 é obtido retirando-se os terços abertos do meio de cada intervalo fechado Ck.

Então, Ck consiste de 2k intervalos de comprimentos
(

2

3

)k

. Logo, o comprimento de Ck, é dado

por
(

2

3

)k

[Tsallis et al.][43].

As características encontradas no conjunto de Cantor também são encontradas em outros

fractais. Podemos destacar:

1. Simetria: Todos os pontos do conjunto são simétricos ao ponto
1

2
;

2. Auto-similaridade: O conjunto de cantor contém cópias de si próprio em infinitas escalas

diferentes;

3. Estrutura fina: contém detalhes em escalas arbitrariamente pequenas, o que significa dizer

que, quanto mais ampliarmos a sua figura mais intervalos vazios se tornarão visíveis;

4. Definição simples;

5. Recursividade;

6. A geometria não é facilmente descrita em termos clássicos;

Curva de Koch: (Niels Fabian Helge von Kock, 1870-1924). Apareceu pela primeira vez no

artigo "Une méthode géométrique élémentaire pour l´étude de certaines questions de la théorie des courbes



2.3 fractais determin ísticos 17

plane" em 1906 pelo matemático sueco Von Kock. Neste artigo Kock mostrou que a curva em

questão era contínua em todos os pontos e não diferenciável, também, em todos os pontos

[Moreira][29].

Para obtermos este conjunto fractal consideramos novamente o intervalo unitário fechado

F0 = [0, 1], como mostra a Figura 10.

Figura 10: Construção da Curva de Kock. Em cada estágio, o terço do meio de cada intervalo é substituído
pelos outros dois lados de um triângulo equilátero.

O conjunto F1 consiste de quatro segmentos de comprimento,
1

3
, obtidos quando removemos o

terço aberto do meio e o substituímos pelos outros dois lados do triângulo equilátero com base

no segmento retirado, de modo que F1 tem comprimento
4

3
.

Construímos F2 pela aplicação deste mesmo procedimento a cada um dos quatro segmentos de

F1 e assim sucessivamente. Deste modo, Fk é obtido quando substituímos os terços abertos do

meio de cada segmento de Fk−1 pelos outros dois lados dos triângulos equiláteros com bases nos

segmentos retirados.

A curva de Kock é a curva limite quando k tende a infinito. É uma curva muito irregular, sendo

contínua e não derivável em todos os seus pontos, como dito anteriormente. O comprimento de

Fk, é dado por
(

4

3

)k

e no limite tem comprimento infinito, mas ocupa área zero no plano.

A Figura 11 mostra a curva conhecida como Floco de Neve obtida quando juntamos três curvas

de Kock da maneira como apresentada. Esta curva é notável por circunscrever uma área finita,

mesmo tendo perímetro infinito.
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Figura 11: Curva de Kock conhecida como Fractal Floco de Neve.

Triângulo de Sierpinski: (Waclaw Sierpinski, 1882-1969) Outro exemplo de fractal construído

através de exemplo recursivo é o Triângulo de Sierpinski. Este triângulo existe desde o século XII

em algumas catedrais, mas foi o matemático Waclaw Sierpinski [35] quem introduziu formalmente

ao grupo dos conjuntos matemáticos estranhos, em 1916.

Para construir este fractal consideramos E0 o triângulo equilátero de lado unitário, em seguida

removemos de E0 o triângulo equilátero cujos lados são obtidos unindo-se os pontos médios dos

lados de E0. O resultado denotamos por E1, como mostra a Figura 12.

Em seguida repetimos o procedimento unindo os pontos médios dos lados dos três triângulos

de E1 e removemos os triângulos equiláteros invertidos para obter E2. Repetindo estes passos até

obter Ek e fazendo k tender a infinito, obtemos o fractal triângulo de Sierpinski.

A soma dos perímetros dos triângulos restante na etapa Ek é 3.
(

3

2

)k

. No limite possui um

perímetro infinito e área zero.

Figura 12: Construção do Triângulo de Sierpinski. Este conjunto representa duas características comuns aos
fractais: simetria e auto-similaridade.
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Tapete de Sierpinski: É considerado como uma extensão do conjunto de Cantor, apenas pas-

sando do intervalo unitário para o quadrado unitários T0 = [0, 1]x[0, 1] como mostra a Figura 13.

Começamos com o quadrado T0, que subdividimos em nove quadrados iguais. O quadrado

aberto central é retirado e obtemos T1. Aplicamos o mesmo procedimento a cada um dos oito

quadrados de T1 para obter T2. Continuando o processo, no limite, obtemos o fractal auto-similar,

Tapete de Sierpinski.

Figura 13: Tapete de Sierpinski.

Esponja de Menger: (Karl Menger, 1902-1985) Também é um fractal auto-similar obtido através

de processos recursivos como mostra a Figura 14.

A Esponja de Menger é uma extensão tridimensional do conjunto de Cantor e do tapete de

Sierpinski. Foi descrita pela primeira vez em 1926 e sua construção consiste em tomar um

cubo unitário M0 = [0, 1]x[0, 1]x[0, 1] e dividir cada uma de suas faces e, nove quadrados. Isto

subdivide M0 em vinte sete cubos.

Removendo o cubo aberto do meio de cada uma das faces e o cubo central, obteremos M1 com

vinte cubos. Repetimos este procedimento em cada cubo de M1 e desta forma obtemos M2 com

quatrocentos cubos menores. Continuando este processo no limite obtemos o fractal Esponja de

Menger. No estágio Mk, temos 20k cubos, cada um com aresta de comprimento
(

1

3

)k

.
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Figura 14: Esponja de Menger.

Figura 15: Primeira construção de uma Poeira de Cantor.

Poeira de Cantor: Temos um primeiro caso, mostrado na Figura 15, onde tomamos um qua-

drado unitário, P0, que é chamado de iniciador, e é feita a divisão em nove quadrados iguais. Em

seguida descartamos os quadrados do meio de cada linha e de cada coluna, ficando somente os

quatro quadrados dos cantos, gerando P1. No segundo passo repetimos o mesmo procedimento

em cada um dos quadrados de P1 e obtemos P2 e assim sucessivamente. No limite geramos o

conjunto fractal chamado Poeira de Cantor.

Já na Figura 16 dividimos o quadrado unitário P0 em dezesseis quadrados iguais, dos quais

doze são descartados e quatro permanecem no conjunto, obtemos P1.
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Nos passos seguintes, cada quadrado que permanece no conjunto é dividido em dezesseis

quadrados menores, em que quatro são mantidos e os doze restantes são descartados. Repetido

infinitas vezes temos outro exemplo do conjunto poeira de Cantor.

Outras maneiras de dividir os quadrados e o modo de descarta-los geram novos exemplos de

poeira de Cantor.

Figura 16: Segunda construção de uma Poeira de Cantor.

Dois fatores de similaridade diferentes: Através de procedimentos recursivos podemos cons-

truir fractais com dois fatores de similaridades diferentes.

Por exemplo, se dividirmos o quadrado unitário B0, em dezesseis quadrados iguais e descar-

tamos os oitos quadrados que têm lados comuns com os quatro quadrados dos cantos de B0,

obtemos B1, como mostra a Figura 17.

Repetindo o mesmo procedimento com o quadrado central maior e os quatro quadrados

menores de B1, obtemos B2. Continuando este processo indefinidamente obtemos um fractal

auto-similar, B, com dois fatores de similaridade diferentes, ou seja, um fractal auto-afim.

A auto-similaridade de um sistema fractal implica que sua estrutura é invariante sob uma

reescala Isotrópica de comprimentos, ou seja, todos os comprimentos em todas as direções são

reescalados pelo mesmo fator de escala. No caso do exemplo da Figura 17, podemos ter fatores

de escalas diferentes, mas a diferença não se deve a mudança de direção.
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Figura 17: Construção de um Fractal Auto-Similar, com duas razões de similaridade diferentes.

2.4 dimensão fractal

Os fractais são caracterizados quantitativamente por meio da ideia de dimensão fractal. Essa

ideia consiste em associar um número (dimensão fractal), de maneira única à forma geométrica de

um objeto. Ela é particularmente útil para distinguir conjuntos de natureza geométrica suave de

outros que apresentam padrões de extrema irregularidade, indicando quanto espaço um conjunto

ocupa próximo a cada um de seus pontos.

As dimensões fractais são importantes porque são definidas em conexão com dados do mundo

real e podem ser medidas aproximadamente por meio de experiências. Estão associadas a nu-

vens, litorais, árvores, couve-flor, brócolis, redes de neurônios e muitos outros objetos e fenômenos.

Intuitivamente a ideia de dimensão está ligada ao número de informações necessárias para se

localizar um ponto naquele conjunto. Um plano Euclidiano é bidimensional pois é necessário um

par de números, (x,y), para se especificar qualquer ponto dele. Descreveremos aqui a definição

de dimensão de similaridade, que aplicaremos aos objetos fractais apresentados anteriormente

[Moreira][29].

Há muitas maneiras de se definir dimensão. A razão para a existência de tantas definições

é o fato de que em alguns casos elas produzem valores distintos. Uma definição de dimensão

fractal simples de entender e de se trabalhar é a Dimensão de Escala, que denotaremos por Df. A

dimensão de escala pode ser definida para qualquer conjunto geometricamente auto-similar.
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Vamos supor que um conjunto auto-similar pode ser subdividido em N réplicas, tais que,

quando reduzidas por um fator de escala b<1, tornam-se semelhantes ao conjunto inicial. Os

objetos auto-similares com parâmetros N e b são descritos por leis de potência, da forma

N =

(

1

b

)Df

onde Df > 0 é a dimensão da lei de escala.

Para visualizarmos melhor a dimensão, basta usarmos logaritmos em ambos os lados da

equação anterior, obtendo

Df =
ln(N)

ln

(

1

b

) =
ln(número de réplicas)

ln

(

1

fator de escala

)

Vamos ilustrar esta definição iniciando com casos simples, como mostra a Figura 18 e em

seguida encontraremos a dimensão de alguns fractais.

Figura 18: Em (a) um segmento de reta unitário com duas réplicas, N=2; em (b) um quadrado unitário
com quatro réplicas, N=4 e em (c) um cubo unitário com oito réplicas, N=8, todas com fator de
redução b = 1

2 .

Em (a), dividimos o segmento de reta pela metade, obtendo duas réplicas, N = 2, e o fator de

redução é b = 1
2 , encontrando

Df =
ln(2)

ln(2)
= 1.

Em (b) dividimos o quadrado em quatro quadrados idênticos, ou seja, N = 4 e b = 1
2 ,

encontrando

Df =
ln(4)

ln(2)
= 2.

E em (c) o cubo é divido em oito cubos idênticos, ou seja, N = 8 e b = 1
2 , encontrando

Df =
ln(8)

ln(2)
= 3.
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Vemos que a dimensão de escala obtém os valores apropriados 1 para a reta, 2 para o quadrado

e 3 para o cubo. Vamos agora considerar alguns conjuntos fractais:

Conjunto de Cantor: No seu processo de construção, na Figura 9, cada iteração é dividida em

duas réplicas, N = 2 onde cada uma é diminuída por um fator b = 1
3 . Logo possui dimensão de

escala

Df =
ln(2)

ln(3)
= 0, 6309...

Curva de Kock: No seu processo de construção, na Figura 10, cada iteração é dividida em

quatro réplicas, N = 4 onde cada uma é diminuída por um fator b = 1
3 . Logo possui dimensão

de escala

Df =
ln(4)

ln(3)
= 1, 2618...

Triângulo de Sierpinski: No seu processo de construção, na Figura 12 é subdividido em três

réplicas, N = 3 onde cada uma é diminuída por um fator b = 1
2 . Logo possui dimensão de escala

Df =
ln(3)

ln(2)
= 1, 5849...

Tapete de Sierpinski: No seu processo de construção, na Figura 13 é subdividido em oito

réplicas, N = 8 com fator de escala b = 1
3 . Logo possui dimensão de escala

Df =
ln(8)

ln(3)
= 1, 8927...

Esponja de Meger: No seu processo de construção, na Figura 14 é subdividido em 20 réplicas,

N = 20 com fator de escala b = 1
3 . Logo possui dimensão de escala

Df =
ln(20)

ln(3)
= 2, 7268...

Poeira de Cantor: No seu processo de construção, na Figura 15 é subdividido em quatro

réplicas, N = 4 com fator de escala b = 1
3 . Logo possui dimensão de escala

Df =
ln(4)

ln(3)
= 1, 2618...

Já na Figura 16, tem quatro réplicas, N = 4, com fator de escala b = 1
4 . Logo possui dimensão

de escala

Df =
ln(4)

ln(4)
= 1.

Uma maneira de calcular a dimensão de um fractal auto-afim, que tem fatores de escala de

redução, b1, b2, b3, ..., bn, para uma subdivisão em N réplicas é

Df = n.
ln(N)

ln

(

1

b1.b2.b3...bn

) .

No exemplo da Figura 17, temos um fractal auto-similar com duas razões de similaridade e

sua dimensão de escala é
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Df = 2.
ln(8)

ln(4.4)
= 1, 5.

O fractal da Figura 8 é formado por 10 réplicas com fatores de escala de redução 1
4 na direção

x e 1
3 na direção y, isto é, bx = 1

4 e by = 1
3 . Então, a dimensão de escala é

Df = 2.
ln(10)

ln(4x3)
= 1, 8532...

2.5 fractais aleatórios

Os exemplos de fractais que vimos até agora são todos determinísticos, obedecem a regras

bem determinadas sem necessidade do uso de uma distribuição de probabilidade. Entretanto,

nem sempre podemos encontrar na Natureza a repetição de um padrão determinístico. Para

modelá-la, muitas vezes se faz necessária a introdução de uma componente aleatória. Por isso,

adicionaremos elementos estocásticos na geração de um fractal.

Por exemplo, para gerar o triângulo de Sierpinski, podemos iniciar com uma região triangular

de lado 1 e dividi-la em quatro triângulos menores de lado 1
2 . Em seguida retiramos o triângulo

central e repetimos o processo com os três triângulos restantes. Continuando infinitamente,

obtemos o triângulo de Sierpinski. Observe que a regra de retirada do triângulo está bem

estabelecida: retirar o triângulo central. Podemos acrescentar uma aleatoriedade nesse ponto.

Imagine que, quando dividimos o triângulo inicial em quatro, podemos retirar qualquer um

deles de acordo com alguma distribuição de probabilidade. A Figura 19 mostra a evolução desse

processo até o passo 6.

Figura 19: Triângulo de Sierpinski Aleatório.
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É visível que a nova figura não é feita de cópias exatas de si mesma, isto é, não é auto-similar no

sentido que definimos. Entretanto, podemos argumentar que o objeto da Figura 19 é auto-similar

em um sentido estatístico. Por exemplo, a distribuição de tamanho e quantidade dos buracos

continua a mesma do triângulo de Sierpinski. Temos um buraco de lado 1
2 , três buracos de lado

1
4 , nove buracos de lado 1

8 e assim sucessivamente. Se pensarmos que a região triangular inicial

tem massa M = 1, vemos que a massa vai diminuindo em cada passo exatamente da mesma

maneira que o triângulo de Sierpinski. Em cada etapa temos a massa dada por M = 1, M = 3
4 ,

M =

(

3

4

)2

, ..., M =

(

3

4

)n

. Dessa forma, esse triângulo de Sierpinski aleatório tem a mesma

dimensão fractal que o determinístico Df =
ln(3)
ln(2)

.

Fractais aleatórios são muito úteis na modelagem de fenômenos naturais. A natureza apresenta

inúmeros exemplos de objetos que não são exatamente auto-similares, mas que apresentam

uma auto-similaridade estatística que descrevemos para o triângulo de Sierpinski aleatório. Suas

dimensões fractais são geralmente encontradas numericamente. No capítulo 4 aprofundaremos

este assunto aplicado a Engenharia de Petróleo [Pereira][32].
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3
P E R C O L A Ç Ã O

3.1 introdução

A Teoria da Percolação (T.P.) constitui um exemplo de modelo matemático que pode ser utili-

zado para representar alguns sistemas de alta complexidade [Stauffer and Aharony][41][Broadbent

and Hammersley][5]. É um ramo da teoria das probabilidades que trata das propriedades dos

meios aleatórios, possui uma definição simples em termos geométricos, apesar de não ter solução

analítica nos mais variados problemas e apresenta características não triviais do ponto de vista da

Física. Os primeiros processos de percolação foram desenvolvidos por Paul J. Flory (1941)[13]

e Walter H. Stockmayer (1943)[42], durante a segunda guerra mundial. Estes autores estavam

interessados em entender o processo de polimerização de macromoléculas, isto é, a formação de

moléculas maiores a partir de moléculas menores à medida que o número de ligações químicas

entre as moléculas aumenta. Porém Flory e Stockmayer não denominaram esta teoria como sendo

um processo de percolação.

Na literatura matemática os processos de percolação foram introduzidos, com essa terminolo-

gia, por Simon R. Broadbent e John M. Hammersley, num artigo publicado em 1957 [Broadbent

and Hammersley][5], com o intuito de se estudar fluxo de fluidos em meios porosos. Também

introduziram os conceitos geométricos e probabilísticos do modelo [Hughes][19].

A T.P. é definida na literatura como sendo: "A descrição de sistemas físicos nos quais uma

grandeza se espalha aleatoriamente através de um meio poroso"[Fleming][12]; "A teoria descreve

propriedades relacionadas com a conectividade de grande número de objetos que têm alguma

extensão espacial cujo inter-relacionamento é relevante e descrito estatisticamente"[Hunt][20] ou

como "A teoria matemática que trata da conectividade e do transporte em sistemas geometri-

camente complexos"[King][23], hoje é usada para descrever processos de transporte no qual a

natureza estatística, está mais associada com o meio do que com o fluido invasor.

T.P. é um ramo da teoria da probabilidade que lida com as propriedades de um sistema

aleatório. Além de sua aplicação no fluxo em meios porosos, injeção de água, fraturas, corrosão

na engenharia de petróleo é empregada no estudo da condução elétrica de rede de resistores, na

formação de cadeias poliméricas, na passagem de corrente elétrica em cristais semicondutores,

propagação de fogo em florestas, onde temos a probabilidade de um sítio ser ocupado por uma

árvore em chamas, epidemias, onde cada sítio representa uma pessoa que tem uma probabilidade

p de ser infectada e em outras tantas áreas como hidrologia, matemática fractal, física de indução

magnética e transição de fases condutor/isolante [Oliveira][31].

29
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Como a percolação representa as conectividades e transportes em sistemas heterogêneos e

geometricamente complexos, torna-se útil na recuperação de petróleo através da injeção de

água ou de um gás imiscível no fluxo de fluidos em meios porosos. Problemas de percolação

apresentam características físicas, tais como fenômenos críticos, fractalidade e não linearidade.

O modelo de percolação por sítios em uma rede quadrada é o mais simples, sendo usado,

até mesmo, para definir a própria percolação [Stauffer and Aharony][41]. Tomemos uma rede

quadrada, de comprimento linear, L, e consideremos que cada sítio da rede seja ocupado, alea-

toriamente, com probabilidade, p, ou permaneça vazio com probabilidade 1− p. Dizemos que

dois sítios são vizinhos se possuem dois lados em comum. Se dois sítios vizinhos e isolados

estão ocupados, então dizemos que eles formam um aglomerado de dois sítios ocupados [Freitas

et al.][15] [Freitas][14].

Para pequenos valores de p, a figura resultante mostrará a maioria das células ocupadas isola-

das, circundadas por células não ocupadas. As células ocupadas passarão a formar agrupamentos

à medida que a probabilidade p aumenta. Na Figura 20 tem-se três casos de ocupações com

p = 0, 20, p = 0, 40 e p = 0, 60.

Figura 20: Redes com 10 x 10 sítios e diferentes probabilidades de ocupação.

Dizemos que a rede percola para um determinado valor da probabilidade de ocupação p,

denotado por pc, ao surgir um aglomerado que, possivelmente torna-se dominante sobre os

outros e pode conectar margens opostas da rede, sendo denominado de aglomerado percolante. De-

nominamos a probabilidade pc, para a qual o sistema começa a percolar, de limiar de percolação ou

concentração crítica, pois separa fases distintas (isolantes e condutoras). No limite termodinâmico,

o limiar de percolação conhecido na literatura para o caso da rede quadrada é pc = 0, 592746

[Stauffer and Aharony][41].

O limiar de percolação é a característica fundamental da teoria da percolação. Para valores de p

maiores que pc, os aglomerados formados (considerados finitos) são absorvidos pelo aglomerado

percolante [Stanley][40], conectando margens opostas da rede, como visto na Figura 20 [Frei-

tas][14]. Para valores de p menores que pc o sistema é isolante, uma vez que não existe nenhum

caminho que conecte duas margens opostas da rede. Deste modo, observamos a importância do

pc, o qual caracteriza qualitativamente o sistema.

Para resumir, podemos dizer que Percolação é um processo estatístico e sua teoria estuda a

formação, a característica e a distribuição de aglomerados gerados pela aglutinação de subdivi-
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sões (sítios) em sistemas grandes e complexos, quando estes são ocupados aleatoriamente e sem

correlação.

Alguns tipos de percolação que podemos citar dentre os modelos discretos são percolação

por sítios, percolação por ligações e percolação por sítios e ligações. Em meios contínuos existe a

percolação contínua.

3.2 percolação por s ítios

Tomemos uma rede quadrada, de comprimento linear, L, e consideremos que cada sítio, ou

célula, da rede seja ocupado, aleatoriamente, com probabilidade, p, ou permaneça vazio com

probabilidade 1− p.

Dizemos que dois sítios são primeiros vizinhos quando eles têm um lado em comum. Se dois

sítios primeiros vizinhos estão ambos ocupados e todos os outros seus primeiros vizinhos estão

vazios, então dizemos que eles formam um aglomerado de dois sítios ocupados. Dois sítios que se

tocam apenas em um vértice não constituem um aglomerado.

Figura 21: Tabuleiro com 10 x 10 sítios ocupados com probabilidade p = 0, 10.

Consideremos o tabuleiro mostrado na Figura 21 com 10 x 10 sítios. Podemos cobrir um sítio

qualquer e diremos que o mesmo foi ocupado. Vamos definir uma regra aleatória de ocupação de

cada sítio adotando uma probabilidade de ocupação igual a p. Neste caso a probabilidade da

célula não ser ocupada é 1− p. Aplicamos esta regra aleatória em todos os sítios. No exemplo da

Figura 21 as células foram ocupadas com probabilidade p = 0, 10. O tamanho dos aglomerados
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deverá crescer com o aumento da probabilidade.

Uma pergunta surge: existe conexão entre dois lados opostos do tabuleiro? No caso da Figura

21 não existe. Como curiosidade vamos supor que só existem 10 sítios ocupados. Neste caso

poderia haver condução de uma margem à margem oposta apenas se os 10 sítios estivessem

dispostos em linha reta, o que seria altamente improvável.

Na Figura 21 há condução quando p > 0, 60. Haver condução entre 2 lados opostos do tabuleiro

é equivalente a existir um caminho condutor entre duas margens opostas, ou seja, um aglomerado

contendo sítios em duas faces opostas. Quando isto acontecer, dizemos que a rede percolou. A

probabilidade mínima para qual o sistema começa a percolar numa rede infinita tem um valor

bem determinado que é denomidado limiar de percolação e representado por pc [Freitas][14].

Para o limiar de percolação pc, surge um aglomerado que, possivelmente torna-se dominante

sobre os outros e subitamente, passa a conectar duas margens opostas da rede, sendo assim

chamado de aglomerado percolante. Este aglomerado passa, desse modo, a ter o mesmo tamanho

linear da rede e, consequentemente, dizemos que o aglomerado percolante é de tamanho infinito.

O limiar de percolação é a característica fundamental da teoria da percolação. Para valores

de p acima de pc, os aglomerados considerados finitos, vão sendo absorvidos pelo aglomerado

percolante à medida que p cresce e se aproxima de 1.

Para p < pc, o sistema é isolante, uma vez que não existe nenhum caminho que conecte duas

margens opostas da rede e, para p > pc, por outro lado, existem muitos caminhos que conectam

duas margens opostas da rede. Deste modo, observamos que pc caracteriza qualitativamente o

sistema. Ou seja, abaixo de pc, o sistema tem uma propriedade física e acima de pc, o sistema

tem uma propriedade física oposta a esta. Dizemos então, que em pc houve uma transição de fase.

Diferentemente de transições de fases térmicas, que são mais comuns e ocorrem em uma tem-

peratura crítica, a transição de percolação é uma transição geométrica, que reflete as características

geométricas de grandes aglomerados nas proximidades de pc.

Quando p > pc, a densidade do aglomerado infinito aumenta também, pois cada vez mais

sítios passam a fazer parte do aglomerado infinito (aglomerado percolante). Consequentemente,

o tamanho médio dos aglomerados finitos, diminui. Quando p = 1, não existe aglomerado finito,

pois todos os sítios pertencem ao aglomerado infinito [Soares][38].

3.3 percolação por ligações

Consideramos na seção anterior percolação por sítios em uma rede quadrada, onde os sítios

são ocupados, aleatoriamente, com uma probabilidade p. Quando consideramos as linhas que

formam o reticulado da rede quadrada como sendo ligações entre sítios, então podemos tratar de

percolação por ligações.
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Do mesmo modo como na percolação por sítios, podemos considerar que uma ligação pode

estar ocupada aleatoriamente, com probabilidade p ou vazia com probabilidade 1− p. Duas

ligações ocupadas pertencem ao mesmo aglomerado se elas estão conectadas por um caminho de

ligações ocupadas, como na Figura 22.

Figura 22: Aglomerados de percolação por ligação em uma rede quadrada 10x10.

As definições de percolação por sítios e por ligações podem ser generalizadas para qualquer

rede em d dimensões. Em geral, em uma dada rede, uma ligação tem mais vizinhos do que

um sítio. Por exemplo, na rede quadrada uma ligação está conectada a seis vizinhos, enquanto

um sítio tem apenas quatro vizinhos, como mostra a Figura 23. Deste modo, é necessária uma

concentração menor de ligação para formar um aglomerado percolante, ou seja, em uma determi-

nada rede, o limiar de percolação pc por ligações é menor do que limiar de percolação por sítios

[Bunde and Havlin][6], como mostra a Tabela 3.1.

Figura 23: Vizinhos de uma ligação e de um sítio.

Se tivermos sítios sendo ocupados aleatoriamente com probabilidade p e ligações sendo ocupa-

das aleatoriamente com probabilidade q, então estamos tratando de percolação por sítios e ligações.

Neste caso, dois sítios ocupados pertencem ao mesmo aglomerado se eles estão conectados por

um caminho de sítios ocupados primeiros vizinhos com ligações ocupadas entre eles. Para q = 1,
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a percolação por sítios e ligações se reduz à percolação por sítios e quando p = 1, se reduz à

percolação por ligações.

O exemplo mais natural de percolação é, talvez, a percolação contínua, onde as posições dos

dois componentes de uma mistura aleatória não estão restritas aos sítios discretos de uma rede

regular.

3.4 tipos de redes

A percolação já foi estudada em todos os tipos de redes regulares. Em duas dimensões, são

exemplos de redes regulares as redes triangulares e hexagonal exibidas na Figura 24. O interes-

sante é saber que para cada tipo de rede regular há um valor crítico para haver percolação.

Figura 24: Tipos de rede: (a) Quadrada; (b) Triangular; (c) Hexagonal; (d) Kagomé e (e) Bethe.

Em um determinado valor de ocupação pc ocorre uma transição na estrutura topológica

da rede com a formação do aglomerado percolante. Esse valor de pc é específico e depende

da dimensão espacial, da forma da rede e de como a percolação ocorre: se por sítios ou por ligação.

Muitos esforços já foram despendidos para obter, matematicamente, o valor preciso do limiar

de percolação (pc) bem como de outras grandezas decorrentes, tais como: número, tamanho,

perímetro e dimensões fractais dos aglomerados formados. O limiar de percolação das redes

tridimensionais tem sido calculado através de simulação de Monte Carlo e outros métodos

numéricos [Oliveira][31].

Para o caso específico da malha do tipo Bethe foi demonstrado por Fisher and Essam [11] que:

pc =
1

z− 1
,

onde z é o número de coordenação da rede, ou seja, o número de ligações conectadas ao mesmo

sítio. Apenas alguns valores de pc foram determinados com precisão. A Tabela 3.1. apresenta

os valores de pc para os diversos tipos de rede, incluindo os analiticamente calculados e os

aproximadamente corretos (conseguidos por métodos numéricos).
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Tabela 3.1: Limiares de Percolação para vários tipos de redes.

3.5 transição de fase , expoentes cr íticos e dimensão fractal na percolação

Uma transição de fase é uma transformação de um sistema termodinâmico de uma fase para

outra. A característica básica dessa transformação é a mudança brusca em uma ou mais pro-

priedades físicas devida a uma pequena variação, de um parâmetro externo, em uma variável

termodinâmica tal como a temperatura. Os exemplos mais conhecidos de transições de fase são

as mudanças entre as fases sólida, líquida e gasosa da água que podem acontecer graças a uma

variação de temperatura ou de pressão.

Na percolação, a concentração de sítios ocupados p desempenha papel semelhante ao da

temperatura na transição de fase magnética. Por exemplo, considere P∞, indentificado como o

parâmetro de ordem deste sistema, a probabilidade de um sítio (ou ligação) pertencer ao aglomerado

infinito, isto é, àquele que atravessa a rede. Se p é baixo (p < pc), então P∞ = 0. Para p > pc, P∞
tem um comportamento semelhante ao da magnetização e na transição se comporta segundo

uma lei de potência, definindo o expoente β, ou seja,

P∞ ∼ (p− pc)
β,

até que, quando p = 1, P∞ = 1. Veja o comportamento de P∞ na Figura 25.

O expoente β, conhecido como expoente de conectividade, decreve o comportamento crítico de

P∞ associado à transição de percolação. Apesar de modelos diferentes de percolção gerarem

diferentes valores para pc, o valor β permanece o mesmo para todos eles, dependendo somente

da dimensão do espaço.
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P∞ ∝






0 se p < pc

(p− pc)
β se p > pc

Figura 25: Parâmetro de ordem P∞.

Esta transição é puramente geométrica, em que o limiar de percolação, pc, separa uma fase na

qual existem somente aglomerados finitos de ligações ou sítios ocupados, de uma fase onde está

presente um aglomerado infinito.

Tomemos uma rede quadrada de percolação por sítios. No limiar de percolação o aglomerado

infinito apresenta a propriedade de invariância por mudança de escala e portanto se comporta

como um fractal aleatório. Ele contém buracos de todos os tamanhos e, portanto, é auto-similar

num sentido estatístico, de forma similar ao triângulo de Sierpinski aleatório. Pode-se verificar

por meio do uso de algoritmos que o aglomerado infinito é auto-similar em todas as escalas

(maiores que o espaçamento da rede e menores que o tamanho total) e pode ser considerado

um fractal. Sua dimensão fractal descreve como, em média, a massa M (número de sítios) do

aglomerado dentro de um disco de raio r muda de escala com r:

M(r) ∼ rdf

M(r) é obtido pela média de muitas simulações de percolação, ou, equivalentemente, pela mé-

dia sobre esferas tomadas em posições diferentes em um mesmo aglomerado infinito [Pereira][32].

Na transição obtêm-se várias leis de escala [Stauffer and Aharony][41][Sahimi][33] relacionadas

com grandezas físicas relevantes ao problema e que definem os correspondentes expoentes críticos.
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As relações entre esses expoentes críticos são exaustivamente discutidas na literatura [Stauffer

and Aharony][41][Bunde and Havlin][6].

Além de β existem outros expoentes que valem a pena serem mencionados. O comprimento

dos aglomerados finitos, abaixo e acima de pc, é caracterizado pelo comprimento de correlação ξ.

O comprimento de correlação ξ é definido como a distância média entre dois sítios do mesmo

aglomerado finito. Quando p cresce, os aglomerados vão aumentando de tamanho, assim como o

valor de ξ. Então, quando p se aproxima de pc, ξ diverge como

ξ ∼ |p− pc|
−ν

onde ν é outro expoente chamado expoente do comprimento de correlação, cujos valores, assim

como o expoente de conectividade β, depende apenas da dimensão Euclidiana do sistema

[King][23].

Da mesma maneira, a média do número de sítios de um aglomerado finito S também diverge

nas proximidades de pc como

S ∼ |p− pc|
−γ

novamente com o mesmo expoente γ abaixo e acima de pc.

Outra função estudada é a função correlação ou função correlação entre dois pontos g(r). Esta fun-

ção é definida [Stauffer and Aharony][41] como sendo a probabilidade de um sítio ocupado,

posicionado à uma distância r de outro sítio ocupado, pertencer ao mesmo aglomerado.

Para baixos valores de p, g(r) apresenta pequenos valores já que os tamanhos dos aglomerados

são pequenos. Para valores de p > pc, temos que desconsiderar o aglomerado percolante já que

ele domina o sistema e, fazendo isso, g(r) volta a diminuir, uma vez que os aglomerados restantes

vão sendo absorvidos pelo aglomerado dominante. Para r = 0, obviamente g(r) = 1. No caso de

r = 1, sua vizinhança pertencerá ao mesmo aglomerado se, e somente se, estes sítios vizinhos

forem ocupados.

Tomando-se o caso mais simples de uma malha definida em d = 1 (unidimensional), para um

sítio a uma distância r qualquer, g(r) estará definida se todos os sítios entre (r− 1) e a origem

(r = 0) forem ocupados, o que ocorre com probabilidade pr. Para p < 1, a função correlação

tende exponencialmente para zero se r → ∞. A seguinte equação mostra a relação para d = 1

[Stauffer and Aharony][41].

g(r) ∼ e−
r
ξ
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onde ξ é o comprimento de correlação.

Abaixo e acima de pc, o tamanho médio dos aglomerados finitos no sistema é descrito pelo

comprimento de correlação ξ. O valor de ξ diverge no limiar de percolação e ocorrem buracos

no aglomerado infinito de todas as escalas de tamanho. As Figuras 26 e 27 mostram detalhes

do gráfico de ξ nas proximidades do limiar de percolação pc. Acima de pc, ξ também repre-

senta o tamanho linear dos buracos no aglomerado infinito. Uma vez que ξ é finito acima de pc,

o aglomerado infinito pode ser auto-similar somente em escalas e comprimento menores do que ξ.

Figura 26: Gráfico de ξ para 2D.

Figura 27: Zoom do gráfico de ξ.
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Podemos interpretar ξ(p) como um comprimento típico, em que, para escalas de comprimento

menores do que ξ o aglomerado é auto-similar e pode ser considerado um fractal. Para escalas

de comprimento maiores do que ξ, a estrutura não é auto-similar e pode ser considerada como

homogênea.

A passagem do comportamento fractal em pequenas escalas de comprimento para um compor-

tamento homogêneo em grandes escalas de comprimento pode ser ilustrada através de uma rede

composta de células unitárias do Triângulo de Sierpinski de tamanho ξ.

Se a escala de comprimento for menor do que ξ, temos uma estrutura fractal. Em escalas de

comprimento maiores do que ξ, temos um sistema homogêneo que é composto de várias células

unitárias de tamanho ξ.

Matematicamente, isto pode ser resumido como,

M(r) ∝






rdf se r <<ξ

rd se r >>ξ

Podemos relacionar a dimensão fractal, df, dos aglomerados percolantes com os expoentes β e

ν.

A probabilidade que um sítio arbitrário no interior de um disco de raio r, menor que ξ, pertença

ao aglomerado infinito, é a razão entre o número de sítios no aglomerado infinito e o número

total de sítios,

P∞ ∼
M(r)

M
∼

rdf

rd
, r < ξ.

Esta equação também estará certamente correta se considerar r = aξ, onde a é uma constante

arbitrária menor que 1. Substituindo r = aξ na equação anterior, obtemos,

P∞ ∼
ξdf

ξd
.

De

P∞ ∼ (p− pc)
β ,

ξ ∼ |p− pc|
−ν e

P∞ ∼
ξdf

ξd
,
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temos que,

(p− pc)
β ∼ (p− pc)

ν(d−df).

Desses dois expoentes (β e ν) chega-se a df, que é a dimensão fractal do aglomerado dominante

e que satisfaz à relação [Stauffer and Aharony][41]:

df = d−
β

ν

onde d = dimensão Euclidiana do sistema.

Deste modo, a dimensão fractal, df, do aglomerado infinito em pc, é um expoente que depende

de β e ν.

Os expoentes β, ν e γ são chamados de expoentes críticos, pois descrevem o comportamento

crítico de grandezas associadas à transição de percolação. Apesar de modelos diferentes de

percolação implicarem em diferentes valores para pc, os expoentes críticos tem a característica

de não dependerem da estrutura da rede, ou seja, se a rede é quadrada, triangular, hexagonal

etc, nem do tipo de percolação, isto é, se é percolação por sítios, por ligação ou contínua, só

dependendo da dimensão espacial da rede (i.e. 2D,3D,...), como mostra a Tabela 3.2. Tal fenômeno

é chamado de universalidade e um expoente crítico serve para classificar transições de fase em

classes de universalidade. Assim df também é universal

Tabela 3.2: Valores exatos (a) e melhores estimativas numéricas (b) para os expoentes críticos em modelos de
percolação e magnetismo.
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P E R C O L A Ç Ã O E F R A C TA L I D A D E N A E N G E N H A R I A D E P E T R Ó L E O

4.1 introdução

Os conceitos fractais introduzidos por Mandelbrot [26], transformaram a teoria da percolação

em uma poderosa ferramenta disponível nos dias atuais. Essa teoria foi estudada inicialmente

para a análise de cristais, labirintos e meios aleatórios em geral, assim como, as áreas de en-

genharia de petróleo, fractais matemáticos, física da indução magnética e transição de fases.

Inicialmente, tratou-se o conceito de propagação de um fluido hipotético através de um meio

aleatório. Os próprios pioneiros da teoria da percolação, explicaram como percolação e difusão,

por exemplo, podiam ser vistos como modelos que tratam com fluidos em um meio poroso,

no sentido mais geral, porém com diferentes enfoques. Na difusão, a aleatoriedade é atribuída

ao fluido, ou seja, o fluido "decide" por onde as partículas vão se deslocar no meio poroso. Na

percolação, a ênfase está na aleatoriedade do meio, ou seja, o meio determina os caminhos para o

fluxo das partículas. A formulação de um modelo estocástico para representar esta situação fez

surgir os modelos de percolação [Grimmett][18]. Os termos fluido e meio eram vistos como gerais,

ou seja, um fluido poderia ser um líquido, um gás, fluxo de calor, corrente elétrica, e assim por

diante. Já o meio através do qual o fluido se propaga, poderia ser os espaços dos poros de uma

rocha ou uma distribuição de árvores ou as regiões permeáveis em um ambiente impermeável

[Sahimi][33][Berkowitz and Ewing][4].

Alguns sistemas físicos, químicos e biológicos, dentre outros, são considerados sistemas comple-

xos pelo fato de apresentarem um grande números de elementos que compõem e que interagem

entre si. Estes sistemas se caracterizam por apresentarem comportamento não linear, ou seja,

aleatórios e não homogêneo. Geralmente quando representados por modelos matemáticos não

tem soluções analíticas para o caso geral e então recorremos às simulações numéricas.

Reservatórios de petróleo se enquadram nessa classe de sistemas, pois apresentam grandes he-

terogeneidades geológicas em um amplo intervalo de escalas de comprimento, desde centímetros

até quilômetros [Andrade et al.][1]. Estas heterogeneidades, causadas por processos sedimentares

responsáveis pelas deposições das rochas e das ações do tempo sobre as mesmas, tem um impacto

significativo sobre a recuperação de petróleo.

As medidas obtidas diretamente das propriedades do fluxo, disponíveis através de amostras

colhidas em poços de exploração, representam muito pouco o volume total de um reservatório,

ou seja, na ordem de 10−13 [King et al.][21]. Testemunhos e poços de testes tem maior repre-

sentatividade, da ordem de 10−4 e 10−7, respectivamente, do volume total de um reservatório,

mas os resultados devem ser interpretados para inferir propriedades de fluxo, quando por sua

vez, o fluxo ocorre na escala dos poros que é da ordem de 10−21 do volume do reservatório

43



4.1 introdução 44

[King et al.][22]. Desta forma, existe uma grande incerteza a ser considerada quando tratamos a

respeito da distribuição espacial das heterogeneidades que influenciam o fluxo. Logo tomando-se

o fluxo de um fluido num reservatório de petróleo, vemos que o mesmo é afetado por estas

heterogeneidades em todos os seus aspectos, tornando-se necessária a construção de modelos

matemáticos para se fazer predições de determinadas grandezas.

Os métodos convencionais no tratamento destas incertezas são feitos através de construções de

modelos detalhados de reservatórios que necessitam de uma probabilidade adequada agregada a

cada uma incerteza para se obter a melhor performance. O problema destes métodos é que se

tornam computacionalmente muito caros e lentos. Por isso a motivação à produção de modelos

alternativos mais simples que possam diminuir as incertezas. Estes modelos se baseiam na física e

na matemática, onde determinam o processo de deslocar um fluido através do outro. Sabe-se que

o fluxo de um fluido num meio poroso heterogêneo é determinado pelos contrastes de permea-

bilidade. Ou seja, locais de baixa ou nenhuma permeabilidade, e locais de alta permeabilidade.

Embora existam outras influências, estas são as características predominantes que afetam o fluxo.

Utiliza-se exatamente estes contrastes de conectividade para modelar o fluxo em reservatórios

de petróleo, isto é, aproxima-se o meio distribuindo espacialmente de forma aleatória entre

permeável e impermeável [Silva et al.][37]. O modelo matemático básico para representar as conecti-

vidades e transporte em sistemas geometricamente complexos é a Teoria da Percolação. Ou seja,

percolação é um modelo matemático que pode ser útil na representação de alguns sistemas muito

complexos, dentre os quais podemos citar, transição de fases, difusão em meios desordenados,

recuperação de petróleo através da injeção de água ou de um gás imiscível e fluxo de fluidos em

meios porosos. Apresenta também propriedades físicas, tais como, fenômeno crítico, fractalidade

e não linearidade.

Os reservatórios de petróleo são rochas porosas ou fraturadas, normalmente sedimentares,

cujo processo deposicional e metamorfismos induziram heterogeneidades notadas em várias

escalas. Essas heterogeneidades são, em grande parte, responsáveis pela baixa taxa de extração

do óleo já que dificultam o deslocamento do hidrocarboneto através do meio poroso, deixando

grandes quantidades bloqueadas ou seladas dentro da rocha. Quando, após o início da exploração

da jazida, a pressão natural do reservatório diminui, recorre-se aos métodos de recuperação

secundária. A injeção de fluidos é, entre esses métodos, o mais utilizado. Essa injeção, que pode

ser de água ou gás (metano, CO2, etc), serve a dois propósitos: promove o deslocamento do óleo

para os poços produtores e restaura a pressão interna do reservatório.

Toda essa dinâmica é complexa, não linear e de difícil previsibilidade. Simuladores numéricos

são empregados com o objetivo de efetuar previsões de produção e permitir estudo da economici-

dade da exploração. Nesse sentido, a teoria da percolação pode auxiliar no estudo das incertezas

e previsões do comportamento dos fluidos dentro do meio poroso.

Supondo que temos que propor a locação de um poço produtor baseado em um modelo

geológico de um determinado reservatório. Como saber qual a melhor posição para esse poço?

Se soubermos qual região do modelo apresenta maior número de corpos arenosos conectados,

teremos maiores chances de produzir um maior volume de óleo. Como a teoria da Percolação

pode ajudar nessa tarefa? Basta saber qual é a região do modelo geológico que apresenta p > pc,

então teremos mais chances de obter maiores produções de óleo [Oliveira][31].
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Quando um campo de petróleo é descoberto, o primeiro passo dado pela indústria é estimar o

volume dos hidrocarbonetos (gás, petróleo) no reservatório e avaliar o quanto pode ser recupe-

rado, observando se vale a pena investir na recuperação. Na maioria dos casos, a produção se faz

por meio da perfuração de dois tipos de poços: injetores e produtores. Nos primeiros injeta-se

algum fluido, como água ou gás, que empurre o petróleo na direção dos poços produtores. Para

otimizar a recuperação, se faz necessário escolher a melhor disposição desses poços e determinar

a estratégia ótima de injeção. Para tanto, é preciso estimar corretamente o fluxo de petróleo, gás e

água no meio poroso que é o reservatório e suas vazões nos poços produtores. Tais estimativas são

baseadas em modelos físicos e métodos de simulação cada vez mais sofisticados. É nesse ponto

que esta tese pretende dar uma contribuição, fornecendo novas ferramentas para a modelagem

dos reservatórios de petróleo e uma sistemática para modelagem e simulação [Pereira][32].

4.2 percolação por invasão

Os reservatórios de petróleo são encontrados em formações geológicas complexas [Ben-

Avraham and Havlin][3], possuindo muitas heterogeneidades devido a sua formação sedimentar.

São ambientes porosos que têm uma característica fractal. Um excelente parâmetro para carac-

terização das propriedades de transporte é a permeabilidade local. O caminho menos resistivo

ao deslocamento de um fluido é formado pelas maiores permeabilidades. Um bom exemplo

de rochas de alta permeabilidade são as formas geológicas envolvendo o leito de um antigo rio

submerso que chega a ter quilômetros de comprimento, dezenas de metros de largura e de altura,

com características correlacionadas mais significativas nas camadas horizontais. Para a descrição

geométrica desses reservatórios subdividimos o espaço em sítios de modo semelhante a uma rede

de sítios e ligações em 3 dimensões. As porosidades e outros dados geofísicos são associados às

células. A permeabilidade e outros parâmetros que medem interação média entre células vizinhas

são associados às ligações.

Para retirar óleo de um reservatório após a fase inicial em que o óleo sai naturalmente empur-

rado pela pressão dos gases ou por um simples bombeamento de sucção nos poços produtores,

injeta-se um fluido através de um poço. Este fluido invade os poros das células, expulsando o

óleo de seu interior para as células vizinhas, formando uma frente que vai progressivamente

ocupando o reservatório. A repetição deste processo acarretará o deslocamento do petróleo pelo

fluido injetado em parte do reservatório. O óleo deslocado é recolhido em poços produtores.

Este processo pode ser simulado através de um modelo denominado de percolação por invasão

[Wilkinson and Willemsen][44].

A Percolação por invasão foi introduzida em 1983 por Wilkinson and Willemsen [44] como um

modelo para descrever a evolução da frente de avanço entre dois líquidos imiscíveis dentro de

um meio randômico, quando um líquido é deslocado pela injeção de outro. Este modelo gera

apenas um aglomerado, o qual possui as mesmas estruturas do aglomerado infinito da percolação

convencional com p = pc.

Diferente do modelo de Percolação, onde deve-se procurar a probabilidade crítica, na Percolação

por invasiva isso não se faz necessário. Isso porque, esse modelo tem criticalidade auto-organizada,

ou seja, há uma auto-regulação que leva a convergência natural para a probabilidade crítica de
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ocupação. A própria dinâmica do sistema escolhe uma estrutura crítica, onde naturalmente são

excluídos aqueles sítios cujas probabilidades estão acima do valor crítico de percolação. Essa

característica faz com que a relação entre a massa do aglomerado invasor, M, e o tamanho da

rede, L, obedeça a lei de potência

M(L) ∝ LDf.

Simulações mostram que o número de sítios invadidos, ou seja, a massa do aglomerado da per-

colação por invasão, aumenta com o tamanho L da rede da forma acima. São fractais estatísticos

Considere o processo onde um fluido de baixa viscosidade é injetado em um meio poroso

ocupado anteriormente por um fluido de alta viscosidade. Dependendo da taxa de injeção, as

forças predominantes podem ser de natureza viscosa ou capilar. A percolação por invasão é

indicada quando o fluido escoa lentamente, com domínio das forças capilares. O movimento

pode ser considerado com um conjunto de saltos discretos nos quais, a cada passo, o fluido

injetado (invasor) expulsa o fluido mais viscoso (defensor) do menor poro disponível na interface.

Associando-se o tamanho dos poros a números aleatórios distribuídos em uma rede temos a

dinâmica da invasão: ocupamos, um a um, os sítios (poros) com o menor número aleatório

(tamanho) associado.

A simulação de um processo de percolação por invasão consiste em acompanhar o movimento

da interface fluido invasor-defensor enquanto ela se desloca através do meio, para uma distribui-

ção de poros fixa.

Duas variantes desse modelo foram propostas: A primeira, percolação por invasão sem aprisio-

namento ("NIP" - sigla em inglês de "nontrapping invasion percolation"), é aplicada para líquidos

compressíveis onde o líquido invasor penetra pelos caminhos mais "favoráveis" ao deslocamento

da frente, sendo capaz de alcançar qualquer região do meio; a outra, percolação por invasão com

aprisionamento ("TIP" - "trapping invasion percolation"), é aplicada para deslocamento de fluidos

incompressíveis onde a invasão de certos sítios é impedida pelas restrições da incompressibilidade,

quando pode ocorrer que o líquido deslocado seja completamente cercado pelo líquido injetado.

Graças as suas características diferentes, cada modelo possui uma dimensão fractal própria. No

caso do NIP em duas dimensões, temos a Df = 1.89, pois M ∝ L1,89. Já no TIP, a dimensão

fractal do aglomerado diminui para Df = 1, 82, esse decréscimo está relacionado às regiões de

aprisionamento, que são como "buracos" na zona invadida [Feder][10].

Portanto, a percolação por invasão é um processo dinâmico que imita o deslocamento de um

fluido num meio poroso. Seu movimento está de acordo com observações experimentais e, por

ser dinâmico, tem características temporais, ou seja, consiste de uma série de passos onde em cada

passo células vão sendo invadidas obedecendo uma determinada regra. Essa regra determina

a direção e sequência da invasão. Cada nova célula invadida abre novas possibilidades para o

fluxo.

Quando o fluido invasor forma um caminho conectado os lados opostos do sistema, dizemos

que ele percolou. Neste ponto é interessante comparar o processo de percolação por invasão (sem
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a regra de aprisionamento) com a percolação ordinária.

Na percolação ordinária, um aglomerado pode ser formado pela ocupação aleatória de sítios

com uma certa probabilidade p. Dependendo do valor desta probabilidade de ocupação, pode

ou não haver a formação de um caminho que atravessa a rede. Por outro lado, na percolação

por invasão, não existe o parâmetro p. O aglomerado cresce para o "menor" poro disponível no

perímetro. Em geral, sítios com números aleatórios associados pequenos tornam-se disponíveis

na interface. O processo de invasão é interrompido somente quando o invasor atinge a borda

do sistema, encontrando automaticamente o seu ponto crítico [Bak et al.][2][Grassberger and

Manna][17].

A Figura 28 apresenta a percolação por invasão numa rede 2D hexagonal e numa rede cúbica.

Nesta última a invasão ocorreu a partir da face posterior esquerda da figura. Nesse modelo o

"fluido" invasor ocupará as células possíveis de invasão e poderá, no seu caminho, isolar regiões

da área invadida deixando-as desconectadas do aglomerado maior [Silva et al.][37]. Esse fenô-

meno dá origem ao fluido bloqueado ou "óleo residual", que na indústria do petróleo constitui

um problema para o fator de recuperação final das jazidas.

Figura 28: Em (a) Percolação por invasão em uma rede hexagonal. Em (b) percolação por invasão em uma
rede cúbica.

Essas áreas isoladas ocorrem porque as células localizadas no seu contorno ou perímetro,

obedecendo às regras do deslocamento do fluido, não permitem que os sítios internos sejam

invadidos, deixando-as intactas no interior desses agrupamentos (aglomerados brancos vistos nas

Figuras 29, 31 e 32) [Oliveira][31].

No caso da simulação de reservatórios de petróleo, são escolhidos dois pontos no aglomerado

percolante, separados por uma distância, que representam os poços injetores A e produtor B. No

poço A é injetado o fluido invasor que empurra o óleo até o poço B. Uma quantidade infinitesimal

de fluido invasor é chamado de traçador e o tempo que esse traçador leva para de ir de A até

B é chamado de tempo de viagem. Para cada configuração de reservatório existe uma grande

quantidade de possíveis caminhos que o traçador pode fazer para viajar de A a B, e cada um
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Figura 29: Sítios não invadidos (aglomerados brancos) numa rede 200x200.

desses caminhos recebe o nome de linha de fluxo. Devido a variedade de linhas de fluxo, cada

partícula traçadora que começa em A, em geral, leva um tempo, t, diferente para alcançar B.

O tempo de ruptura (ou breakthrough time [Soares et al.][39]), corresponde ao tempo que o

primeiro traçador leva para alcançar B em uma dada realização, como mostra a Figura 30.

Apesar de originalmente ter sido aplicado a uma rede quadrada, o modelo da percolação

por invasão pode ser aplicado a qualquer tipo de rede. Isto foi feito para diversos tipos de

rede e acreditou-se durante um certo tempo que a dimensão fractal do aglomerado gerado pela

invasão com aprisionamento pertencia à classe de universidade própria, diferente da classe de

universalidade da percolação por invasão sem aprisionamento.

Em 2002, Mark A. Knackstedt et al.[24] sugeriram através da análise de dados mais precisos

sobre dimensão fractal do aglomerado em diversas redes bidimensionais que este valor talvez

não seja universal. Os dados utilizados por eles foram obtidos através de simulações numéricas.

Numa tentativa de se aproximar ainda mais da realidade dos meios poroso, McCarthy and

Phys [27] propuseram a percolação por invasão em uma rede aleatória. A rede aleatória é criada

da seguinte forma: os sítios da rede são pontos distribuídos aleatoriamente no plano. Estes

pontos são ligados a outros sítios até que formem triângulos. Não é permitido que um sítio fique

dentro de um triângulo.

Os resultados obtidos para a dimensão fractal do aglomerado gerado por invasão na rede

aleatória, tanto para percolação por sítio, como percolação por ligação, tendem, dentro de uma

margem de erro, a confirmar a universalidade dos parâmetros críticos associados com estes dois
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Figura 30: Frente de propagação da água em um reservatório. Cada quadro mostra as linhas em tempos
diferentes. (a) Antes de ocorrer o breakthrough time; (b) No momento do breakthrough time; (c)
Depois do breakthrough time, quando a frente de água toca as paredes do reservatório; (d) Para
tempos muito grandes a água invade o reservatório inteiro.

tipos de percolação.

Um reservatório é considerado "bom" se ele possuir "aglomerados infinitos", ou seja que se

estendam a uma grande parte do campo petrolífero. Os aglomerados de percolação podem ser

gerados de modo que o fluido invasor permaneça em seu interior.

Temos aqui a importância de visualizarmos os aglomerados e calcularmos características de

aglomerado infinito. Os aglomerados infinitos da percolação por invasão e os da percolação

padrão têm a mesma dimensão fractal. O fluido invasor que tem sido usado é ou água ou

gás. Na região Nordeste a recuperação do óleo é aproximadamente de 30% para ambos os

fluidos. A escolha do fluido é feita levando em conta motivos de custos operacionais. Embora

os volumes varridos pelos dois fluidos sejam semelhantes, os aglomerados determinados pelas

células invadidas não são idênticos devido as viscosidades, densidades e interações capilares do

gás e da água serem diferentes. O fato dos aglomerados invasores serem diferentes indica que a
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injeção de água e gás alternadamente aumenta a recuperação de óleo [Freitas][14].

4.2.1 Caminho Mínimo e Backbone

Um tema de maior importância quando se está lidando com métodos de recuperação de

petróleo através da injeção de um fluido em um poço para melhorar o desempenho da produção

de óleo em outro poço é o que trata dos caminhos mínimos entre um par de poços. A importância

deste conhecimento se deve ao fato que são estes caminhos que, geralmente, determinam a

primeira saída do fluido injetado no poço produtor.

O caminho mínimo em um meio desordenado com grande variação de resistências locais foi

analisado inicialmente para aplicações em pesquisas no campo de condutividade elétrica em

cristais semicondutores (Ambegaokar et al. (1971); Pollak (1972); Friedman and Pollak (1981)).

Para aplicações em reservatórios de petróleo, o caminho mínimo é o menor caminho geométrico

entre dois pontos, ao longo do aglomerado, também chamado de distância química, que oferece a

menor resistência (maior condutividade hidráulica ou permeabilidade k) para o fluxo dentro do

meio poroso [Soares et al.][39].

O caminho mínimo, assim como o limiar de percolação pc, depende do tipo de rede aplicada

ao sistema. O tamanho do aglomerado percolante tende ao infinito quando a ocupação de uma

rede infinita se aproxima do limiar de percolação pc. O mesmo comportamento é notado no

comprimento de correlação ξ (seção 3.5). Como consequência, só é possível estabelecer um

procedimento de otimização da trajetória de menor resistência apenas na vizinhança superior

do limite da percolação. A Figura 31 apresenta essa trajetória em dois tipos de rede. É claro

que o fluido invasor não só percorre o caminho mínimo dentro do meio poroso, também não

ocupa todas as células passíveis de invasão. O caminho mais provável para que o fluxo ocorra é o

"backbone" ou "espinha dorsal"(Figura 32).

O conceito de "backbone" se assemelha ao de linhas de fluxo, fornece a ideia da área ou volume

que está envolvido no fluxo entre dois pontos do reservatório dentro de um modelo geológico.

O que é retirado do sistema, ou seja, as células passíveis de invasão que não pertencem

ao "backbone" chamam-se "ramos pendentes" ("dangling branches") ou, também, "caminhos sem

saída" ("dead ends"). Os "dangling branches" são células que apesar de estarem conectadas entre

si se ligam ao "backbone" apenas em um ponto, não participando do fluxo do injetor ao produtor

[Silva et al.][36]. Portanto, não contribuem para a "expulsão de fluidos"(ou produção) ocasionada

pela invasão. Detalhe na Figura 33.
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Figura 31: Em (a) o caminho mínimo em uma rede quadrada 100x100 e p > pc. O poço injetor foi localizado
no centro da figura e o produtor na extremidade superior esquerda. Em (b) o caminho crítico
em uma rede hexagonal 50x50 e p > pc. O poço injetor foi localizado no inferior da figura e o
produtor no superior.

Figura 32: Em (a) os sítios azuis formando o aglomerado percolante, os sítios amarelos o "backbone" e
os sítios verdes representam o caminho mínimo. Em (b) o "backbone" entre os poços injetor e
produtor.
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Figura 33: Em (a) "Dangling Branches". Em (b) detalhe do "Red Bond", o único ponto de contato com o
"backbone".

4.3 invasão alternada

O que evidencia que a recuperação de petróleo com injeção alternada é mais eficiente é que

as trajetórias seguidas pela água e pelo gás são diferentes. No caso da percolação por invasão

simples o fluido a ser deslocado no máximo vai corresponder ao fluido contido na espinha dorsal

(backbone) do aglomerado. O óleo contido nas partes soltas (dangling ends) não vai ser deslocado

pois o fluido invasor não penetra nessas partes do aglomerado.

Na injeção alternada é usado dois ou mais fluidos com diferentes viscosidades e características.

A alternância pode gerar efeitos não estacionários criando sistemas físicos distantes do escoa-

mento laminar e podendo até arrastar volumes de pontas soltas.

Para simular a alternância admitimos que um fluido ocupa, em cada etapa, um certo número

de sítios na fronteira dos poços injetores, considerando a fronteira ordenada de acordo com a

regra de ocupação do fluido invasor. A estes sítios ocupados denominamos por frente, à qual é

acrescentado uma identificação numérica, que é o número da frente anterior aumentado de um.

Quando um sítio ocupado é de uma outra frente diferente da que está em expansão, deverá ser

escolhido um outro sítio para ser ocupado com maior possibilidade de expansão da fronteira

ordenada de crescimento desta frente e que não seja de uma frente com identificação maior que

esta última, e assim sucessivamente [Freitas][14].

4.4 percolação por invasão múltipla

Durante o processo de percolação por invasão, apenas um sítio da rede é acrescentado ao

aglomerado do fluido invasor em cada etapa de crescimento. No entanto, não é razoável achar
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que na natureza isto realmente ocorra, pelo contrário, o que mais se espera é que vários sítios

sejam simultaneamente invadidos. Zara [45] propôs algumas modificações em algoritmos de

percolação por invasão. Nelas, vários sítios do perímetro do aglomerado são simultaneamente

ocupados. Isto torna o modelo mais realístico e mais próximo aos experimentos.

De acordo com Kunz and Souillard [25], o número de sítios do perímetro de um aglomerado

construído através da percolação depende de sua massa. Em geral, quanto maior a massa

do aglomerado, maior o seu perímetro. No interior destes aglomerados existem regiões não

ocupadas e os sítios nas fronteiras destas regiões também contribuem para o perímetro total.

Assim, o perímetro de um aglomerado é formado por uma parte interna (sítios das fronteiras

de regiões no interior), e pela fronteira externa. No caso da percolação por invasão, os sítios

de crescimento que estão em contato com o fluido defensor pertencem ao perímetro externo,

enquanto aqueles isolados em "lagos" no interior do aglomerado fazem parte do perímetro interno.

Nas generalizações de Zara do modelo de percolação por invasão, as modificações introduzidas

estão na quantidade de sítios invadidos a cada passo do seu algoritmo: ao invés de apenas um,

vários sítios são ocupados em cada etapa do processo de invasão. A escolha dos sítios a serem

invadidos obedece ao critério de menor resistência, ou seja, os sítios invadidos devem ser aqueles

que têm o menor número aleatório associado.
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5
O A L G O R I T M O PA R A O E S T U D O D E P E R C O L A Ç Ã O

5.1 introdução

Um dos principais objetivos na indústria do petróleo é a otimização da recuperação de petróleo.

Nesta busca, especialistas acompanham um reservatório do início ao final da sua vida útil,

coletando informações para obter a produção ótima. Os dados analisados visam estimar volumes

dos hidrocarbonetos nos reservatórios, reservas possíveis de recuperação e produção potencial

dos poços [Cossé][8].

As estimativas se baseiam em modelos visando determinar a distribuição espacial dos parâ-

metros do reservatório e em simulações. Entretanto simular o fluxo dos fluidos envolvidos na

recuperação secundária de petróleo é algo complexo: os reservatórios têm uma geometria extre-

mamente complexa de poros interconectados. Essa geometria resulta em processos geológicos,

físico-químicos e mecânicos que ocorrem em várias escalas de tempo e espaço. Além do mais,

fenômenos de transporte que ocorrem da escala molecular até a escala de quilômetros influenciam

o comportamento do fluxo de fluidos nessas formações [Noetinger et al.][30].

Além do problema de simulação de fluido em um reservatório, há o fato de que o conhecimento

sobre a subsuperfície é incompleto. Pela localização dos reservatórios é impossível conhecer

diretamente a geometria e a composição dos mesmos. Pode-se no máximo ter evidências indiretas

como as providas pela sísmica e por outros métodos de sensoriamento remoto empregados pela

geofísica. Desta forma, modelos de reservatórios devem ser considerados como alternativa na

realização de um processo estocástico [Noetinger et al.][30].

Como os métodos disponíveis para modelar reservatórios de petróleo conduzem a resultados

estimativos, somos obrigados a considerar o problema da estatística aplicável a estes sistemas.

Um problema de simulação de fluxo é dito como resolvido quando é conseguida uma relação

entre as pressões e o campo de velocidade do fluido no interior do meio poroso. A maneira con-

vencional de se iniciar um estudo de simulação é investigando o impacto da incerteza geológica

no desempenho de um reservatório, quando são elaborados alguns modelos da jazida (utilizando

dados geológicos e geofísicos) e quando se efetuam diversas rodadas de simulação de fluxo com

o intuito de ajustar o histórico de produção ao comportamento do modelo criado.

Esse procedimento é computacionalmente muito caro e demanda grande quantidade de tempo

até que um resultado aceitável seja alcançado. Para isso, a aplicação das leis universais apre-

sentadas na teoria da percolação, quando aplicada num modelo realístico, pode ajudar a obter

56
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melhores resultados e a reduzir o tempo necessário ao ajuste.

Os modelos geológicos são obtidos mediante a aplicação de algum processo estatístico que

atenda as informações obtidas em alguns pontos dentro do reservatório. Esses pontos são os

dados conseguidos ou pela perfuração de poços, ou através das informações oriundas dos levan-

tamentos sísmicos. Esse processo, ou modelagem estocástica, interpola valores aos espaços onde

não há informações disponíveis.

De qualquer maneira, o que é determinado para o espaço entre os pontos conhecidos é apenas

uma estimativa ou uma avaliação indireta de um parâmetro, onde para cada realização do modelo

são gerados valores distintos. Portanto, todo o processo convencional envolve um elevado grau

de incerteza sobre a distribuição espacial das heterogeneidades que influenciam o fluxo. Essa

incerteza é mais acentuada no início da exploração da jazida já que as informações pontuais

não são abundantes o suficiente para confirmar as extrapolações estatísticas. Nesse sentido, a

teoria da percolação, sendo também um processo estatístico, possibilita a criação e análise de

muitos sistemas em tempo muito curto, com baixíssimo esforço computacional. Nesses sistemas

o volume poroso da acumulação é subdividido em células aonde são distribuídos os valores

das características petrofísicas encontrados através dos métodos estatísticos. O resultado desse

processo, o modelo geológico em sí, serve de entrada para a simulação numérica de fluxo.

Como existem limitações na capacidade de processamento da simulação numérica de fluxo,

há necessidade de se proceder a renormalização ou redução do número de células e, conse-

quentemente, um re-escalonamento, ou "upscale", das propriedades associadas às células do

modelo geológico. Essas alterações podem resultar em grandes diferenças no comportamento do

reservatório no que diz respeito ao fluxo de fluidos.

Com o objetivo de conhecer em quais áreas ocorrem os aglomerados mais volumosos, ou

quais poços estão conectados entre si e quais estão conectados aos grandes aglomerados do

sistema ou, ainda, para saber quais as transmissibilidades de suas conexões, caminhos críticos e

"backbones" é que foram desenvolvidos algoritmos de percolação. Não se trata de rotinas para

simular o fluxo no meio poroso, mas de ferramentas que auxiliam a entender como o modelo

geológico está definindo a conectividade de suas células. O modelo de percolação possibilita obter

considerável conhecimento centrando atenção nos aglomerados percolantes, os quais são fractais

estatísticos, cuja formação obedece a expoentes análogos àqueles conseguidos em fenômenos

críticos [Oliveira][31].

Estes aspectos citados tornam necessário o desenvolvimento de métodos rápidos de modelagem

e nos quais a formulação estatística dos princípios físicos esteja bem determinada. Nosso trabalho

mostra-se útil na estimativa dos poços injetores, procurando soluções úteis e ao mesmo tempo

rápidas. Passamos agora a apresentar um algoritmo de simulação com um baixo custo computa-

cional em relação aos algoritmos já desenvolvidos sobre o tema percolação e com características

importantes, como a sequência estatística, limiar de percolação e dimensão fractal de fronteira.
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5.2 o algoritmo para estudo de percolação

Desenvolvemos e executamos o algoritmo no sistema operacional Windows 8, 64 bits, processa-

dor Intel i7, 4 processadores lógicos de 3 Ghz de velocidade, memória Ram de 8 Gb e HD de 500

Gb + 32 Gb SSD.

5.2.1 Dados para as Estatísticas

Sendo L o lado da rede quadrada, fizemos experiências com L = 210, 211, ... , 223. A rede maior

possui 223 x 223 = 246 ≈ 70, 3 trilhões de sítios. Definimos p como uma probabilidade próxima a

Probabilidade crítica, o qual será informado e será divisor do intervalo aberto (a,b) e candidato

a pc. O programa é executado com p variando dentro de um intervalo aberto (a,b), com pontos

equidistantes, onde a+b
2 é próximo do limiar de percolação 0, 5927 já estudado. Para cada L,

procuramos executar um número suficiente de vezes, para estabilizar as curvas, as probabilidades

calculadas e a dimensão fractal da fronteira do aglomerado percolante. Ao estudarmos uma rede

de lado L, também podemos obter informações sobre percolação para qualquer rede menor que L.

Cada execução possui uma probabilidade p informada Pinf que deveria coincidir com a

frequência relativa de sucessos, obtida pelo gerador de números aleatórios. Como nem sempre

coincide, é interessante ter o controle das frequências relativas obtidas, gerando duas estatísticas,

uma para o Pinf e outra para P igual a frequência realizada.

5.2.2 Sequência sem Repetição

Os extremos dos subintervalos do intervalo máximo (b− a) são termos de uma sequência.

Define-se como:

Dados (b− a) e B com a, b ∈ R e B ∈ Z
+, considere a sequência S = {xn}, com n ∈ Z

+

e com subsequências SL , L = 1, 2, ... com BL−1 elementos, que subdividem (b− a) em BL

subintervalos de comprimentos b−a
BL . Vamos completar SL−1 para obter SL. Para isto, devemos

acrescentar BL − BL−1 elementos. S = {xn} é uma sequência numérica que divide o intervalo

(a,b) em subintervalos de igual comprimento.

Na Tabela 5.1 temos B = 2, a = 32 e b = 48. Assim, para L = 1 obtemos as sequência S1 com 1

elemento, para L = 2 obtemos as sequência S2 com 3 elementos, para L = 3 obtemos as sequência

S3 com 7 elementos e assim sucessivamente.

Para calcular xn, seja L tal que BL−1 − 1 < n 6 BL−1. Na sequência SL−1 tem BL−1 − 1

elementos. Na sequência SL incluímos mais BL − BL−1 elementos com intervalo b−a
BL . Então,

aplicamos a quantidade de pontos e acrescentamos mais um ponto, de forma que os pares são os
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novos e os ímpares os anteriores. Então,

i =
[

n−
(

BL−1 − 1
)

− 1
]

.2

Por fim,

xn = a+ i.
(b− a)

BL
.

Tabela 5.1: Sequência xn sem repetição.

5.2.3 Sequência com Repetição

Vamos definir agora a sequência T = {yn}. Dados (b− a) e B com a,b ∈ R e B ∈ Z
+,

considere a sequência T = {yn}, n ∈ Z
+ com subsequências SL, L = 1, 2, ... com BL − 1 elementos,

que subdividem (b− a) em BL subintervalos de comprimentos b−a
BL . Representemos por Bl(L) o

bloco de ordem L, formado pelas rep(L) repetições de linhas com os elementos de SBL−1, onde

rep(L) : Z
+ → Z

+ é uma função não decrescente.

T = {yn} é uma sequência numérica que divide o intervalo (a,b) em subintervalos de igual

comprimento, permitindo repetições segundo a regra rep(L), que permite crescer a pesquisa,

aumentando a frequência, usando a pesquisa anterior.

Raciocinemos por indução, tendo formado Bl(L− 1), como formar Bl(L)? Inicialmente comple-

tamos as linhas de Bl(L− 1) para ficar com rep(L− 1).(2L− 1) elementos, para isto devemos acres-

centar a cada linha (2L − 2L−1) elementos, totalizando um incremento de rep(L− 1).(2L − 2L−1)

elementos. Em seguida, para concluir Bl(L) acrescenta-se rep(L)− rep(L− 1) linhas com 2L−1 − 1

elementos, totalizando um novo incremento de (rep(L) − rep(L− 1)).(2L−1 − 1) elementos.

Considerando que cada linha, complementar ou não, é formada da esquerda para direita, como

calcular yn? Temos dois casos:

1º caso:

rep(L− 1).(BL−1 − 1) < n 6 rep(L)(BL−1 − 1)
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2º caso:

rep(L).(BL − 1) < n 6 rep(L)(BL − 1)

1º caso: cada linha do 1o complementar tem BL −BL−1 elementos, de uma forma que a cada

(B− 1) elementos salta uma posição, ocupada anteriormente. Então, j = 1, 2, ... ,BL − BL−1, a

posição de ordem de yn na linha complementar, será

j = 1+ (n− rep(L− 1)).(BL−1 − 1) − 1)%(BL−1 − 1)

2º Caso: o índice i = 1, 3, ...BL − 1 é a posição relativa de yn na linha com Bl(L− 1) elementos

e será

i =

(

j− 1

B− 1

)

int

.B+ 1+ (j− 1)%(B− 1)

Destacamos que (BL−1 − 1) − 1)%(BL−1 − 1) é o resto da divisão de (BL−1 − 1) − 1) por

(BL−1 − 1), assim como (j− 1)%(B− 1) é o resto da divisão de (j− 1) por (B− 1).

Por fim,

yn = a+ i.
(b− a)

BL
.

Para cada tamanho de rede, paramos em uma quantidade de execuções específica, para que

todos os Pinf tenham a mesma frequência. O centro do intervalo é variado de acordo com a

procura do limiar de percolação, sendo a média de a e b. O divisor, dado em potência de 2,

indica em quanto devemos dividir o intervalo máximo para obter o intervalo de pesquisa na

execução. Para executarmos o programa, informamos o centro, o intervalo máximo e o divisor.

Apenas o comprimento do intervalo máximo permanece constante a (b− a).
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Tabela 5.2: Sequência yn com repetição, centro 0, 592745, intervalo máximo 0, 000128 e divisor 16.

5.2.4 Leis de Potência (LP) ou de Escala

A lei ou o comportamento de escala que seguem muitos fenômenos naturais, se descrevem por

LP. Estas se manifestam em numerosos fenômenos, frequentemente fractais, onde uma grande

quantidade de elementos interage entre si para produzir uma estrutura em nível superior. Estes

sistemas evoluem longe do equilíbrio e, com frequência, são altamente dissipativos.

A LP é uma relação polinomial que relaciona duas variáveis e têm a forma

y(x) = a.xk + p.(xk)

onde a e k são constantes, onde k é o expoente de escala e p.(xk) é uma função assintoticamente

pequena de xk .

Usemos

y(x) ∼= a.xk

Uma expressão deste tipo tem duas propriedades chaves:

1ª propriedade: Se tomarmos o logaritmo na equação acima, temos

ln(y(x)) ∼= ln(a) + k.ln(x)

que é a equação de uma reta de inclinação k. Isto é, se, em lugar de representar os valores de x

contra os de y em um gráfico, representamos seus logaritmos ln(x) x ln(y), o que vemos é uma

linha reta. Portanto, temos uma forma rápida de rastrear se uma série de dados segue uma LP:



5.2 o algoritmo para estudo de percolação 62

representamos seus logaritmos e estimamos até que ponto o resultado pode ser considerado ou

ajustado por uma linha reta. Outra vantagem é a quantidade de resultados estatísticos que se

desenvolveram para ajustar e modelar comportamentos lineares. Por isso, em quase todos os

trabalhos e artigos vê-se resultados em gráficos logarítmicos, com os correspondentes parâmetros

estatísticos que caracterizam o ajuste (desvio quadrático, médio, R2, etc.).

2ª propriedade: A LP é invariante a mudanças de escala. Suponhamos que, na expressão da

LP mudamos a escala (reescalamos) da variável multiplicando-a por um fator z, como sucede

ao mudar a escala de um mapa, ou ao passar de metros a quilômetros, etc. A variável x se

transforma em zx, e o novo valor da variável y será:

y(zx) ∼= a.(zx)k = a.(zk).xk = (a.zk).xk

y(zx) ∼= (a.zk).y(x)

Como vemos, o resultado é uma função do mesmo tipo, só que a constante é agora a.zk.

Neste caso, se costuma dizer que qualquer mudança de escala é "absorvida" na constante de

normalização, e a forma da função permanece invariante. Esta propriedade é conhecida como

invariância em escala (scaling invariance) e os fenômenos com este tipo de comportamento são

denominados livres de escala (scale free).

No nosso algoritmo t ∼ (L2)k, ou seja,

t ∼= a.(L2)k

ln(t) ∼= ln(a) + k.ln(L2)

ln(t)

ln(L2)
−

ln(a)

ln(L2)
∼= k

ln(a)

ln(L2)
é a constante de proporcionalidade e tende a zero no limite e

ln(t)

ln(L2)
é a melhor comple-

xidade de um algoritmo quando percorre todos os sítios da rede.

Usaremos essa conclusão para encontrarmos a complexidade do nosso algoritmo.
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5.3 resultados

Apresentaremos agora o uso da sequência estatística criada, assim como definições, dados

produzidos e resultados referentes às probabilidades calculadas para percolação, a convergência

do limiar de percolação e a dimensão fractal de fronteira.

5.3.1 Limiar de Percolação Calculado

Para que usamos as sequências? No nosso algoritmo, usamos a sequência com repetição, onde

T = {yn} é formada por elementos que serão as probabilidades informadas (Pinf) ou limiares de

percolação informados. E como é feita a ocupação dos sítios da rede em uma execução? A rede

quadrada de lado L que trabalhamos é uma rede cartesiana de zero a L por zero a L, que possui

L2 sítios vazios (na Figura 34 os sítios brancos), onde o sítio (1, 1) é o sítio inferior esquerdo da

rede. Consideramos os sítios externos horizontais (1, 0) a (L, 0) como sendo sítios ocupados (na

Figura 34 os sítios cinzas). Também consideramos os sítios externos verticais (0, 1) a (0,L) como

sendo sítios bloqueados (na Figura 34 os sítios laranjas).

Primeiramente definiremos o que é interior, fronteira externa e fronteira bloqueada de um

aglomerado em uma rede quadrada.

Um sítio é interior a um aglomerado se possui seus oito sítios, vizinhos por lado ou por vértice,

no aglomerado. O sítio interior pode ser ou não do aglomerado.

Definimos fronteira como sendo os sítios de um aglomerado que não são sítios interiores.

As fronteiras de um aglomerado formam curvas fechadas e conexas. Uma fronteira fechada

divide a rede estendida ao plano em três regiões: a propria; uma finita, a qual chamamos de

região interior e outra infinita chamada de região exterior. Quando a região exterior de uma

fronteira não contiver sítios do aglomerado, dizemos que essa fronteira é a fronteira externa do

aglomerado. Cada aglomerado tem uma e somente uma fronteira externa. Em outras palavras,

podemos dizer que a fronteira externa é a fronteira que, juntamente com seu interior, contém o

aglomerado. A fronteira bloqueada de um aglomerado é formada por sítios vizinhos por lado

da fronteira externa e que estão na região exterior.

Um dos principais diferenciais deste algoritmo é exatamente a linha externa cinza de sítios

ocupados, pois cria condições de verificar se existem aglomerados conectando os lados opos-

tos da rede. O centro de rotação começa exatamente no sítio cinza ocupado de coordenadas (1, 0)

e enquanto não for ocupado um sítio visitado da rede, o centro de rotação se deslocapara a direita

sobre a linha externa cinza de sítios ocupados.

O algoritmo "visita" todos os aglomerados que tocam o lado da rede formado pelos sítios

de (1, 1) a (L, 1). A partir do sítio (1, 0), percorremos as fronteiras externas dos aglomerados

visitando também os sítios das fronteiras bloqueadas.
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Em cada execução, uma vez tendo o limiar de percolação informado, utilizamos o gerador

de números aleatório para gerar números entre 0 e 1. Se o número gerado for menor ou igual

ao limiar informado, o sítio da rede visitado é ocupado, caso contrário, o sítio é bloqueado.

Temos três situações para um sítio da rede: ocupado, bloqueado e vazio (situação inicial, onde o sítio

ainda não foi visitado). Escolhemos o sítio cinza ocupado fora da rede (1, 0) para iniciar as visitas

aos próximos sítios vazios. Este sítio será um centro de rotação no sentido horário e apontamos

para o sítio (1, 1).

Figura 34: Rede com L = 10, com L2 = 100 sítios.

Caso o sítio (1, 1) seja ocupado, este será o novo centro de rotação no sentido horário e procu-

raremos, no sentido horário, o seu primeiro sítio vizinho vazio. A rotina recomeça apontando

para o sítio anterior ocupado, neste caso, o sítio fora da rede (1, 0). Como este sítio está ocupado

(sítio cinza), giramos no sentido horário e apontamos para o sítio (0, 1). Este sítio é um sítio

bloqueado fora da rede (sítio laranja). Giramos no sentido horário e apontamos para o sítio (1, 2).

Este é um sítio vazio, logo visitaremos e ocuparemos ou bloquearemos, dependendo do valor do

número aleatório gerado.

Caso o sítio (1, 1) seja bloqueado, apontamos para o sítio (2, 0), que é um sítio ocupado fora

da rede. Este será o nosso próximo centro de rotação e a rotina recomeça apontando para o sítio

anterior ocupado, neste caso, o sítio fora da rede (1, 0). Como este sítio está ocupado, giramos

no sentido horário e apontamos para o sítio (2, 1). Este é um sítio vazio, logo visitaremos e

ocuparemos ou bloquearemos, dependendo do valor do número aleatório gerado.

Como consideramos os sítios externos a rede (1, 0) a (L, 0) como já sendo sítios ocupados, o

aglomerado será percolante, se a fronteira formada por sítios visitados ocupados atingir o lado

da rede formado por sítios de (1,L) a (L,L). Se a fronteira de sítios visitados ocupados atingir o

lado da rede formado por sítios de (L, 1) a (L,L− 1) o aglomerado não é percolante.
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A fronteira externa do aglomerado percolante é formada pelos sítios amarelos e vermelhos. O

aglomerado percolante é formado pelos sítios amarelos, vermelhos e azuis, como mostra a Figura

35. Por outro lado, um sítio da rede pertence a fronteira bloqueada se o mesmo foi visitado e

bloqueado. São os sítios marcados com "x" na Figura 36.

Os sítios em que o algoritmo ocupa ao verificar se o aglomerado percola ou não são os sítios

amarelos, formando parte da fronteira externa do aglomerado, como também mostra as Figuras

35 e 36. Reforçamos que para efeito de programação, consideramos que fora da rede há uma

coluna vertical de sítios bloqueados no lado esquerdo (sítios laranjas) e uma linha horizontal de

sítios ocupados no lado inferior também fora da rede (sítios cinzas).

Figura 35: O aglomerado percolante e sua fronteira externa em uma rede de L2 = 100 sítios.

Definimos de nsitoc o número de sítios da parte da fronteira externa do aglomerado percolante

e nsitbloq o número de sítios da fronteira bloqueada. Como qualquer amostra aleatória fornece

uma estimativa do total, a frequência relativa é uma estimativa do ponto de corte, sendo:

P =
nsitoc

nsitoc+nsitbloq

Ao finalizar a execução de cada rede, que teve um limiar de percolação informado (Pinf),

geramos um arquivo com os dados referentes aos limiares Pinf e P. Executamos redes de

tamanhos de lados 210 a 221 sítios e em cada rede usamos a sequência yn descrita anterior-

mente. Fizemos 8001 execuções para redes de lados 210, 211, 212 e 213; 3969 execuções para

redes de lados 214 e 215 ; 1953 execuções para a rede de lado 216; 465 execuções para redes de

lados 217, 218 e 219; 225 execuções para a rede de lado 220 e 105 execuções para a rede de lado 221.

Veremos agora três exemplos de execuções de redes L = 218 com três Pinf diferentes e três

exemplos de execuções de redes L = 221 também com três Pinf diferentes. Em cada uma das seis

Tabelas a seguir, temos o Pinf em função da execução (ver Tabela 5.2); o expoente do lado L; a

quantidade de sítios ocupados e bloqueados de parte da fronteira na diferença de tamanho das

redes, como mostra a Figura 37; a quantidade de rodadas do programa (qntRedL) na respectiva
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Figura 36: Parte da fronteira externa de um aglomerado percolante (sítios em amarelo) e sua fronteira
bloqueada (sítios marcados com "x") em uma rede de L2 = 100 sítios.

execução; a quantidade de redes que percolaram na vertical (perc V) e a média dos limiares de

percolação calculados para os respectivos tamanhos de redes.

Tabela 5.3: Execução 46 (Pinf = 0, 592697, ver Tabela 5.2) e rede de lado 218.
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Tabela 5.4: Execução 20 (Pinf = 0, 592745, ver Tabela 5.2) e rede de lado 218.

Tabela 5.5: Execução 49 (Pinf = 0, 592793, ver Tabela 5.2) e rede de lado 218.
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Tabela 5.6: Execução 46 (Pinf = 0, 592697, ver Tabela 5.2) e rede de lado 221.

Tabela 5.7: Execução 20 (Pinf = 0, 592745, ver Tabela 5.2) e rede de lado 221.
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Tabela 5.8: Execução 49 (Pinf = 0, 592793, ver Tabela 5.2) e rede de lado 221.

Na Figura 37, temos a visualização da fronteira com a diferença de sítios ocupados para cada

tamanho. Para o lado 22 temos 4 sítios vermelhos compondo a fronteira, para o lado 23 a

diferença de sítios é de 13 sítios azuis, para o lado 24 a diferença de sítios é de 17 sítios verdes

e para o lado 25 a diferença de sítios é de 58 sítios amarelos, como são mostrados nas Tabelas

anteriores. No limite o limiar de percolação dessa diferença tende ao limiar de percolação da rede.

Nas Figuras 38, 39 e 40, temos outros exemplos de partes de fronteiras externas de aglomerados.

Já na Figura 41 destacamos que os resultados estatísticos independem se o sorteio for feito no

momento que estamos executando o algoritmo apenas na fronteira ou antecipadamente em

toda a rede.

Figura 37: Rede quadrada de lado 25 sítios e todos seus tamanhos menores (24, 23 e 22).
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Figura 38: Rede quadrada de lado 25 sítios com parte de uma fronteira externa de um aglomerado não
percolante e parte de uma fronteira externa de um aglomerado percolante.

Figura 39: Rede quadrada de lado 25 sítios com parte de uma fronteira externa de um aglomerado não
percolante e parte de uma fronteira externa de um aglomerado percolante. Destaque para os
sítios rosas indicando uma curva fechada na fronteira externa.
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Figura 40: Rede quadrada de lado 25 sítios com partes de fronteiras externas de aglomerados não percolantes.

Ao ter uma quantidade de execuções concluídas, por exemplo 105, 225 ou 465, e de tamanho de

lado 2r sítios, com outro algoritmo criado por nós e chamado de Learq, lemos todos os arquivos

gerados e fazemos as estatísticas de todos os tamanhos de lados de rede 22, 23, ... , 2r−1, 2r sítios,

em um único arquivo organizado por limiar e por tamanho de rede. Com esse arquivo gerado,

analisamos graficamente a distribuição de percolação por cada tamanho de rede e com suas

faixas de limiar de percolação. Lembramos que ao executar uma rede de lado 2r sítios, todas as

redes de lados 22, 23, 24, ... , 2r−1 sítios também têm suas estatísticas apuradas, como mostram

as Tabelas 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Com os dados separados por tamanho de lado da rede, fazemos as frequências de percolação

para cada limiar. Em seguida usamos o recurso linha de tendência, de primeiro grau, para

encontrarmos o limiar de percolação, o qual a quantidade de redes percoladas e não percoladas

são de 50% (eixo das ordenadas).

Temos dois resultados a respeito de limiares de percolação: Pinf e P. Analisamos nos dois

casos a estatística de percolação, com as diversas redes geradas pelo algoritmo. Em redes de lado

até 215 sítios, que para os nossos resultados já consideramos redes "pequenas", é necessário um

grande número de execuções, chegando a 8001 execuções, para que ocorra uma convergência

para o limiar de percolação. Com os dados referentes ao limiar de percolação por rede, geramos

uma reta aproximada pelo método dos mínimos quadrados, onde no eixo das abscissas temos

a variação dos limiares e no eixo das ordenadas o percentual de redes percoladas (frequência

das execuções dos casos que percolam), a qual extraímos seus coeficientes angular e linear, por

tamanho de rede, como visto nas Figuras 42, 43 e 44. As redes de lados 218 e 219 sítios com 465

execuções, as redes de lados 220 sítios com 225 execuções e as redes de lado 221 sítios com 105

execuções.

Destacamos, em vermelho, onde se encontra o P calculado em que metade das redes executa-

das percolaram, ou seja, o Pc.
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Aumentando cada vez mais o lado da rede, o tempo de execução fica inviável para chegar a

um número de execuções semelhante às redes menores. Dessa forma, com menos execuções, o

ajuste linear para redes de lados 221 sítios fica menos preciso. Graficamente podemos perceber

que ocorreram grandes flutuações para este tamanho de rede, havendo assim, a necessidade de

mais execuções para que estas diminuam.

Figura 41: Redes quadradas de 10x10 = 100 sítios. Em (a), o aglomerado percolante em azul e os aglome-
rados finitos em roxo. Em (b), os sítios ocupados e bloqueados. Em (c), destacando a condição
inicial uma vez tendo a rede anterior de lado 2r sítios executada. E em (d) destaque para a
sequência numérica dos sítios visitados.
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Figura 42: Limiar de percolação informado (Pinf) para redes de lados 218, 219, 220 e 221 sítios.
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Figura 43: Limiar de percolação calculado (P) para redes de lados 218, 219, 220 e 221 sítios.
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Figura 44: Pinf e P para redes de lados 218, 219, 220 e 221 sítios.
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Figura 45: Convergência do limiar de percolação.

Esboçamos três curvas, para nenhuma rede percolada (zero), 50% de redes percoladas e 100%

de redes percoladas, onde variamos no eixo das abscissas 1
2r

, como mostra a Figura 45. Isso

significa que próximo de zero, concentram-se as maiores redes. Vimos que as curvas onde

nenhuma rede percola e as curvas em que todas as redes percolam sao simétricas, além disso,

próxima da abscissa zero, onde a rede tende ao infinito e 50% das redes percolam, as curvas

convergem para o limiar de percolacao existente na literatura.

Em redes de lados maiores de que 215 sítios, onde apuramos resultados estatísticos de redes

de lado até 221 sítios, a convergência do limiar de percolação ocorreu com um número menor de

execuções. Na rede de lado 221 sítios executamos o algoritmo 105 vezes, mesmo que sejam execu-

ções demoradas como na rede de lado 223 sítios, precisando de mais de um dia cada execução

(esta rede não foi usada nas estatísticas). Vale lembrar que não alcançamos lados maiores do que

223 sítios, devido a limitação do espaço de disco dos nossos computadores (Hardware), podendo

este tamanho ser ultrapassado.
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Tabela 5.9: Lado da rede, quantidade de execuções e limiar de percolação obtido.

Pelos estudos desenvolvidos, o limiar de percolação se encontra num intervalo que vai se estrei-

tando a medida que a rede se torna cada vez maior, confirmando as previsões feitas através de

leis de escalas. Com as simulações realizadas chegamos aos limiares de percolação por tamanho

de rede, mostrados na Tabela 5.9.

5.3.2 Dimensão Fractal da Fronteira do Aglomerado Percolante

Primeiramente vamos demonstrar que para sabermos a dimensão fractal da fronteira do aglo-

merado percolante, basta calcularmos a dimensão fractal de parte da fronteira (sítios amarelos de

A a D), que foram os sítios ocupados pelo algoritmo, como mostra a Figura 46.

Estatisticamente o comprimento CD e AB, em média são menores que o comprimento AD,

assim como, estatisticamente em média, AD = BC. Definimos de M a massa da fronteira, logo:

M = ABCD = AB + BC +CD + AD = AB + CD + 2AD

Assim,

AD 6 M 6 4AD

ln(AD)

ln(L)
6

ln(M)

ln(L)
6

ln(4)

ln(L)
+

ln(AD)

ln(L)
.
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Figura 46: O aglomerado percolante e sua fronteira em uma rede de L2 = 100 sítios.

Como L "tende" ao infinito, no nosso algoritmo chegando a L = 221 sítios,
ln(4)

ln(L)
tende a zero.

Logo,

ln(AD)

ln(L)
6

ln(M)

ln(L)
6

ln(AD)

ln(L)

ou seja, a dimensão fractal da fronteira total é igual a dimensão fractal de AD, que é parte da

fronteira do aglomerado percolante.

Calculamos a dimensão fractal da fronteira do aglomerado percolante, através da expressão:

dimFrac =
ln(nsitoc+nsitoc)

ln(xyMax)
=

ln(2.nsitoc)
ln(xyMax)

,

onde nsitoc é a contagem dos sítios ocupados da fronteira do aglomerado e xyMax é a maior

coordenada do último sítio da fronteira, ou seja, é o tamanho do lado da respectiva rede estudada.

Somamos duas vezes nsitoc no numerados pois a volta da fronteira é estatisticamente igual a ida.

Analisamos graficamente em cada rede, a dimensão fractal da fronteira do aglomerado perco-

lante distribuídas pela faixa de limiar de percolação.

Geramos no plano cartesiano, para cada limiar de percolação informado e calculado (eixo das

abscissas), a média das dimensões fractais (eixo das ordenadas) das redes executadas. Ou seja, a

média das dimensões fractais em função das variações dos limiares em cada tamanho de rede.

Nestes gráficos gerados, fizemos uma aproximação por uma função polinomial de grau 2,

usando o método de mínimos quadrados aproximando, para cada limiar informado e calculado.
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Com isso, foi possível verificar que o ponto em que a média das dimensões fractais da fronteira

atinge o maior valor é em torno do limiar de percolação, como mostram as Figuras 47 e 48.

Figura 47: Pinf e a média das dimensões fractais para redes de lados 218, 219, 220 e 221 sítios.
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Figura 48: P e a média das dimensões fractais para redes de lados 218, 219, 220 e 221 sítios.
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Tabela 5.10: Lado da rede, quantidade de execuções, média máxima da dimensão da fronteira do
aglomerado percolante e seu respectivo Pinf.

Tabela 5.11: Lado da rede, quantidade de execuções, média máxima da dimensão da fronteira do
aglomerado percolante e seu respectivo P.

As parábolas nas Figuras 47 e 48 indicam que as redes que percolaram com P < Pc ou P > Pc

tiveram fronteiras mais "suaves" e em P = Pc houve a maior dimensão fractal de fronteira.

Nas Tabelas 5.10 e 5.11, temos as maiores médias de dimensões fractais para cada tamanho de

rede e seus respectivos limiares de percolação. Comprovamos que o limiar de percolação se torna

cada vez mais preciso quando a média das dimensões fractais, obtida nas execuções em cada rede,

atinge o maior valor. Sugerimos que isso seja a definição precisa da probabilidade crítica Pc.

5.3.3 Complexidade e Rapidez do Algoritmo

A complexidade do algoritmo é maior do que 1 quando a razão entre o tempo t e ao número

de sítios da rede L2, t
L2

, é crescente no limite, ou seja, quando L tende a infinito. Neste caso

temos o t aumentando em relação ao número de sítios L2.
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lim
L→∞

t

L2
= ∞

A complexidade do algoritmo é linear (em relação as LP) se a razão t
L2

tende a uma constante

quando L tende a infinito. Neste caso temos t proporcinal a L2, o que é um resultado rápido e

muito desejado na execução de um algoritmo.

lim
L→∞

t

L2
= constante

A complexidade do algoritmo é menor do que 1 quando a razão, t
L2

é decrescente e tendendo

a zero no limite. Este caso apresenta um ganho computacional ainda maior em relação a comple-

xidade linear.

lim
L→∞

t

L2
= 0

A complexidade do nosso algoritmo, em relação ao número de sítios da rede é calculada através

da dimensão fractal da fronteira (Df ≈ 1, 7) e o número de sítios da fronteira da seguinte forma
LDf

L2
.

Temos que:

t ∼ LDf

ln(t) ∼ ln(LDf)

ln(t)

ln(L2)
∼

ln(LDf)

ln(L2)

ln(t)

ln(L2)
∼

Df

2
.

Logo Df
2 ≈

1,75
2 ≈ 0, 875 < 1 é o valor da complexidade do nosso algoritmo.

Já comparando o tempo do nosso algoritmo, que percorre apenas parte da fronteira externa

do aglomerado percolante, com os algoritmos tradicionais de mesma velocidade de visitação em

cada sítio, mas que visitam todos os sítios da rede, temos que a rapidez R é:
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R ≡
(2r)2

(2r)1,7 = 22r−1,7r = 20,25r

onde 2r = L é a quantidade de sítios do lado da rede quadrada. Ou seja, concluímos que o

algoritmo é 20,25r vezes mais rápido, como mostram os gráficos da Figura 49.

Figura 49: Rapidez (R) em função do expoente (r) da quantidade de sítios do lado da rede quadrada.

Como exemplo, em uma rede de lado 221 sítios, nosso algoritmo é 20,25.21 ≈ 40 vezes mais

rápido para concluir a análise.
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6
C O N C L U S Õ E S E S U G E S T Õ E S

Esta tese mostra fundamentos importantes sobre Fractais e Percolação na Engenharia de Petró-

leo e como estes assuntos se revelam importantes para os estudos de otimização na recuperação

de petróleo.

O contexto principal se caracterizou pela busca do desenvolvimento de um algoritmo para

entender como os modelos geológicos estão definindo as conectividades de suas células. Desta

forma tornou-se necessário o desenvolvimento de métodos rápidos de modelagem através do

estudo do limiar de percolação e da dimensão fractal da fronteira do aglomerado infinito.

Determinamos se uma rede bidimensional percola, percorrendo apenas parte das fronteiras

dos aglomerados, ou seja, uma pequena parte do aglomerado infinito, sem a necessidade de

visitar todos os sítios da rede e preencher todos os sítios que formam os aglomerados. Diante da

velocidade que este algoritmo teve em percorrer apenas parte das fronteiras dos aglomerados, foi

possível estudar redes de tamanhos jamais alcançados, superiores a um trilhão de sítios e com um

baixo custo computacional em relação aos algoritmos já desenvolvidos sobre o tema percolação.

Ao se estudar uma rede de lado L = 2r todas as redes de lados 22, 23, 24, ... , 2r−1 sítios também

têm suas estatísticas tratadas automaticamente.

Pelos estudos desenvolvidos, concluí-se que o limiar de percolação encontra-se num intervalo

que vai se estreitando a medida que a rede se torna cada vez maior, confirmando as previsões fei-

tas através de leis de escalas. Com as simulações realizadas chegamos aos limiares de percolação

por tamanho de rede, mostrados na Tabela 5.9.

Calculamos as dimensões fractais da fronteira e ao relacionar com o P calculado das redes em

questão, comprovamos que o limiar de percolação torna-se cada vez mais preciso quando a média

das dimensões fractais, obtida nas execuções em cada rede, atinge o maior valor. Ou seja, a maior

dimensão fractal de fronteira de aglomerados percolantes corresponde a probabilidade crítica Pc.

Sugerimos que isso seja a definição precisa da probabilidade crítica Pc.

Também concluímos que o algoritmo possui complexidade menor do que 1, além de ser 20,25r

vezes mais rápido do que os algoritmos tradicionais de mesma velocidade de visitação em cada

sítio, mas que visitam todos os sítios da rede, onde 2r = L é a quantidade de sítios do lado da

rede quadrada.

Ao iniciar o desenvolvimento de um software, temos a possibilidade de sempre incluir funções

e melhorias. Desta forma algumas sugestões para trabalhos futuros a serem implementadas

neste software são as expansões dos estudos da dimensão fractal para todo o aglomerado,

86
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inclusive para seus espaços vazios; estudar percolação por sítíos, por ligações e outras, em redes

bidimensionais como a triangular, hexagonal e Bethe e dar um "upgrade" para tratar redes 3-D.

Todos estes avanços permitirão melhorar também a precisão de outras propriedades críticas,

como os expoentes críticos.
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A P Ê N D I C E

7.1 método dos m ínimos quadrados

O Método dos Mínimos Quadrados, ou Quadrados Mínimos Ordinários (MQO) ou OLS (do

inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar

o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das

diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos).

Um requisito para o método dos mínimos quadrados é que o fator imprevisível (erro) seja

distribuído aleatoriamente, essa distribuição seja normal e independente. O Teorema Gauss-

Markov garante (embora indiretamente) que o estimador de mínimos quadrados é o estimador

não-enviesado de mínima variância linear na variável resposta. Outro requisito é que o modelo é

linear nos parâmetros, ou seja, as variáveis apresentam uma relação linear entre si. Caso contrário,

deveria ser usado um modelo deregressão não-linear.

Credita-se Carl Friedrich Gauss como o desenvolvedor das bases fundamentais do método

dos mínimos quadrados, em 1795, quando Gauss tinha apenas dezoito anos. Entretanto, Adrien-

Marie Legendre foi o primeiro a publicar o método em 1805, em seu Nouvelles méthodes pour la

détermination des orbites des comètes. Gauss publicou suas conclusões apenas em 1809.

Mostremos, inicialmente, como ajustar um conjunto de pontos a uma reta y = a+ bx, onde a e

b são parâmetros a serem determinados. Neste caso, estamos interessados em minimizar a distân-

cia de cada ponto (xi,yi) da tabela à cada ponto (xi,a+bxi) da reta, conforme ilustra a Figura 50.

A distância entre esses pontos é |yi − a− bxi| e a soma dos quadrados dessas distâncias é:

q =

n∑

i=1

(yi − a− bxi)
2
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Figura 50: Distância de um ponto (xi,yi) à reta y = a+ bx.

Os candidatos a ponto de mínimo da função acima são aqueles para os quais são nulos as

derivadas parciais de q em relação a cada um de seus parâmetros, isto é:

δq

δa
= −2

n∑

i=1

(yi − a− bxi) = 0

δq

δb
= −2

n∑

i=1

xi(yi − a− bxi) = 0

Tendo em vista que:

q =

n∑

i=1

(yi − a− bxi) =

n∑

i=1

yi −

n∑

i=1

a−

n∑

i=1

bxi =

=

n∑

i=1

yi − an− b

n∑

i=1

xi

e que:

q =

n∑

i=1

xi(yi − a− bxi) =

n∑

i=1

xiyi − a

n∑

i=1

xi − b

n∑

i=1

x2i

Obtemos asssim o seguinte sistema de equações, denominado "equações normais" do problema,

cujas incógnitas são os parâmetros a e b da equação y = a+ bx:
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an+ b

n∑

i=1

xi =

n∑

i=1

yi

a

n∑

i=1

xi + b

n∑

i=1

x2i =

n∑

i=1

xiyi

Agora o objetivo é mostrar como ajustar os pontos de uma tabela com n pontos a uma função

polinomial de grau m:

P(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + ... + amxm

onde m 6 n− 1. Neste caso, a soma dos quadrados das distâncias de yi à P(xi) é dada por:

∑
(yi − P(xi))

2

e depende de m + 1 parâmetros a0 + a1, ...,am. Para minimizar essa função, temos que

satisfazer às m+ 1 condições a seguir:

δq

δai
= 0 ∀i = 0, 1, ...,m

a qual fornece um sistema de m+ 1 equações normais.

No caso da função polinomial ser quadrática, isto é:

P(x) = a0 + a1x+ a2x
2

as condições normais são:

na0 + a1

n∑

i=1

xi + a2

n∑

i=1

x2i =

n∑

i=1

yi

a0

n∑

i=1

xi + a1

n∑

i=1

x2i + a2

n∑

i=1

x3i =

n∑

i=1

xiyi

a0

n∑

i=1

x2i + a1

n∑

i=1

x3i + a2

n∑

i=1

x4i =

n∑

i=1

x2iyi

Observe que este sistema é simétrico. Para resolvê-lo, isto é, para encontrar as incógnitas

a0,a1, ...,am, podemos aplicar qualquer um dos métodos numéricos.
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